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ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКІВ 
В ПРОГРАМ КОНГРЕСУ 

ЦЬОГО ТИЖНЯ 

У ФІЛАДЕЛЬФІЇ ВІДБУЛИСЯ ВЕЛИКІ ВРОЧИСТОСТІ БЛАГОСЛОВЕННЯ ПЛОЩІ ПІД 
БУДОВУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ КАТЕДРИ 

МИТРОПОЛИТ, 50 СВЯЩЕНИКІВ І 3,000 Н А Р О Д У ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВРОЧИСТОСТЯХ; В І Д П Р А В И 
ВІДБУВАЛИСЯ В Ж И В І Й УКРАЇНСЬКІЙ МОВД 

Вашингтон. — Цього тнж-
ня, що почався 9-го вересня, 
Конгрес вирішує дві важливі 
проблеми з цьогорічного за-
конодавства. Сенат почав ди-
скусію в справі ратифікації 
договору про частинне прн-
пннення атолових пробних 
експльозій, а Палата Репре-
зентантів мала б почати пра-
цю над урядовим законопро-
сктом про зменшення прнбут-1 

ковнх податків. Палатна Ко-
місія Способів і Засобів мас 
ухвалити податковий законо-
проскт вже у вівторок 10-го 
вересня. Але ще не знати, чи 
ця Комісія ухвалить ту по` 
правку, яку пропонують рсс-
публіканці, і яка; хоче скасу-
вати другу частивў програми 
зменшення податків, яка ма-
ла б бути здійснена аж в 1965 
році, якщо висота федераль-
поі заборгованости буде зро-
статн. Ця поправка хоче уза-
лежнити зменшення податків 
в 1965 році від того, які бу-
дуть витрати федерального 
уряду. Ціль цісї поправки є 
змусити уряд припинити ЩО-
раз збільшувати федеральний 
бюджет коштом федеральної 
заборгованости. ' КОЛИШНІЙ 
президент Д. Д Айзенгавер 
склав заяву, в якій домага-
сться, щоб зменшувати подат-

кн тільки тоді, коли прнпн-
ннться збільшувати федера-
льні витрати коштом дефіцн 
тів. Айзенгавер домагасться, 
щоб бюджет по стороні внт-
рат не переступав теперішньої 
суми 98 000 000 000 долярів 
Республіканці хочуть внести 
свою поправку до податково-
го закону ще в Комісії Спосо-
бів і Засобів, але Q там вже 
раз невеликою більшістю від-
кинули. Коли поправка не 
перейде в Комісії, то провід-
ники республіканців внесуть 
її до повної Палати. В Сенаті 
9-го вересня мала початися 
дискусія над ратифікацією за-
кону про обмеження пробних 
атомових вибухів. Сподівають-
ся, що Сенат поважною біль` 
шістю голосів цей договір ра 
тнфікус. Президент Кеннеді в 
понеділок 9-го вересня мав 
конферувати з провідвиками 
обидвох партій в справі цісї 
ратифікації. Передбачають, 
що тільки 10 сенаторів голо-
суватимуть проти ратнфіка-
ції.. Сенатор Томас Дадд із 
Кеннектикат пропонувати мас 
таку стилізацію запропонова-
них обмежень в справі ратн-
фікації, що майже всі сенато-
рн зможуть голосувати за 
ратифікувавші цього дого-
договору. 

Кеннеді і Тіто стрінуться в жовтні ц.р. 
Београд. — Югославський 

диктатор Тіто заявив секрета-
реві торгівлі Лютерові Годже-
сові, який прибув иа міжна-
родннй ярмарок, у Загребі, що 
вія — Тіто — бачитиме презн-
дента Кеннеді в жовтні ц. р. 
Це має статися після відвідин 
'Пѓа в Бразилії, Болівії, Чіле 
і Мехіко. Тѓѓо мас прибути до 
Ню Йорќу на сесію Генераль-
ної Асамблеї Об'єднаних На-
цій. Вій стрінувся б з презн-
деитом Кеннеді або в Ню Иор-
ку або поїхав би до Вашинґ-
тону. Тіто буцім-то хоче за-
демонструвати, що 15-денні 
відвідини Хрущова в Югосла-
вії з взаємними обіймами і 
заявами приязнії, не змінили 
югославської політики „нев-

тральностн". Очевидно, що 
Тітові залежить иа матеріяль-
них користях від Америки: 
щоб ЗДА привернули Югос-
лавії ступінь найвищого упри-
вілеювання в торговельних 
відносинах, проти чого зая-
вився був в минулому році 
Конгрес. Тѓѓо й Кеннеді ще 
один одного не бачили. Зате 
вже кілька членів амернкан-
сьќого Уряду їздили до Юго-
славії. Подорож Тѓѓа до Пів-
денної Америки замрячена 
опозиційними заявами анти-
комуністичних організацій і 
вндавних діячів в названих 
країнах. Таким чином у Бра-
зилії відпаде, мабуть, пляно-
ва подорож Тіта по краю і ві-
знта обмежиться до столиці. 

70-річчя „Свободи" і поширення акциденто-
вої грамоти були предметом нарад Відділів 

УНСоюзу стейту Конектикет 
Гартфорд, Кони. — В неді-

лю 7-го вересня 1963-го ро-
ку тут відбулися організацій-
ні збори Відділів УНСоюзу 
стейту Коннектикет. На всіх 
17 Відділів, які находяться 
на терені стейту. прислали 
своїх делегатів 14 Відділів. 
Предметом нарад були пе-
редусім справи: прийняття та 
концерт, який приготовлясть-
ся на 28-го ц. м. в Ню Гей-
веи для відмічення 70-річчя 
„Свободи" та рівночасне по-
шанування заслужених сою-
зовнх діячів округи і поши-
рення акцидентового забезпе-
чення, яке саме УНСоюз 
впровадив в систему своїх за-
безпеченевих плянів. Гол. се-
кретар УНСоюзу, Ярослав 
Падох, з'ясував природу того 
забезпечення та його незви-
чайну дешевість й корисність 
і подав практичні вказівки, як 
поширювати цю нову грамо-
ту поміж нашим громадянст 

нами УНСоюзу, яким конечно 
потрібно доповнити своє за-
безпечення цим новим засо-
бом охорони перед наслідками 
акцидентів. Доповідач особля-
во підкреслив, що акциденто-
ве забезпечення обіймає всі 
акцнденти, які можуть тра-
питися дома, при праці та в 
дорозі, однаково у власнім ав-
ті. чужім, чи в засобі публіч-
ної комунікації, як автобуси, 
поїзди чи літаки. В живій дн-
скусії, в якій забирали голос 
майже всі приявні, обговоре-
но плян поширення цього за-
безпечення на терені стейту 
та одобрено пропозицію, - щоб 
до кінця цього року здобуди 
200 оплікантів на це нове за-
безпечення. Зборами прово-
див голова стейтової союзо-
вої організації мгр Іван Те-
люк з Ню Гейвену, секрета-
рював Василь Пна, секретар 
із Ню Гейвену. В зборах у-
зяв активну участь головний 
радний з місцевого стейту п. 

вом, в першу чергу поміж чле. Ярослав Гук 

Філадельфія. — Минулої 
неділі, 8-го вересня 1963, тут 
відбулися великі врочистості 
благословення площі під бу-
дову нової української ќато-
лицької катедри, яка мас по-
чатнся вже в найближчих 
місяцях та коштуватиме по-
иад три мільйони долярів. 
Благословення' площі довер-
шив Митрополит Української 
Католицької Церкви, в ЗДА, 
ВПреосв. Кир Амврозій Сени-
шин в аскеті понад 50 свяще-
ників та понад 3.000 народу. 
Відправи відбувалися.'в живій, 
літературній українській мо-
ві. 

Врочистості почалися від-
правою молебна до Пречистої 
Діви Марії в теперішній ќа-
тедрі Непорочного Зачаття. 
Опісля відбулася процесія від 
Катедри на положену в без-
посередньому сусідстві велику 
площу, иа якій стоятиме но-
ва катедра. Процесію очолю-
вали зодягнені в свої однос-
трої члени місцевих станиць 
Пласту і осередку СУМА, 
опісля шкільна дітвора, пред-
ставниќй центральних і міс-
цевих організацій, між ними 
Союзу Українців Католиків 
„Провидіння" та Союз Укра-
їнок Америки із своїм прало-
ром, далі місцевий пост Ќато-
лицьких Воєнних Ветеранів в 
уніформах, за ними Сестри й 
опісля Митрополит з духовен-
ством, а за ними нарід. Бла-
гословения площі, як і рані-
ше Молебень в церкві від-
правляв Мвтрополят, а дія-
конували о. Мирослав Харииа 
та о. Василь Лотин. Під час 
відправи багато інших свяще-
ннків, між ними `й парох 
Джерзі Ситі та декан Ню 
Джерзі Впр. о. Антін .Ворса, 
виголошували кожний зокре-
ма передбачені у відправі рі-
зиі прошеняя. 

Слово Мнтроіюлнта 

Під час врочистостей про-
мовив до зібраних первоієрарх 
українців католиків у ЗДА, 
Впреосв. Митрополит Кир 
Амврозій Сенишин. У своій 
промові Владика зокрема під-
креслнв історичне значення 
Філядельфії для Америки і 
для її громадян українського 
роду. У цьому „Місті Брат-
ньої Любови" Бетсі Рос зап-
росктувала зоряний амери-
канський прапор, під яким 
українці можуть свобідно роз-

внвати своє життя, яке гно-
бить ворог на рідній землі. 
Філядельфія була першою 
столицею ЗДА, резиденцією 
першого американського пре-
зндента Юрія Вашингтона, 
тут відбувся перший конти-
нентальний Конгрес, тут жив 
Бенджамин Франклін, а Тома 
Джефферсон в цьому місті 
написав проект Декларації 
Незалежностн. Подібне зна-
чення мас Філядельфія і для 
Американської України. Вона 
була столицею першого укра-
їнського єпископа Кир Соте-
ра Ортннського і вона стала 
католицькою метрополією 
Американської України. Кир 
Сотер ОртинськиЙ і перший 
український католицький мн-
трополит в ЗДА Кир Констан-
тин Богачевський спочивають 
вічним сном у криптах катед-
рн. Філядельфія була також 
місцем багатьох творчих по-
чинів українського громадсь-
кого життя в Америці. Тепер 
у ній буде здвнгнений найве-
лнчавіший український Храм 
Божий в ЗДА і до цього по-
винні причинитись всі україн-
ці - католики країни. Подя-
кою та благословенням для 
всіх, що складають пожертви 
на будову катедри закінчив 
Владика своє слово, а врочи-
стість благословення площі 
закінчено многолітствіямя. 
Співав катедральний хор під 
дириґентурою п. Йосипа Лу-
паня. Між приявннми репре-
зентавтами наших установ 
були, крім Головного Уряду 
‚‚Провидіння" з головним 
предсідником Впреп. о. шам-
беляном Степаном Тихансь-
ким, гол. секретарем днр. Ст. 
Спринським та головним фі-
нансовим секретарем мгром Т-
Кульчицьким на чолі, були 
голова Головної Ради Науко-
внх Товариств ім. Шевченка 
проф. д-р Роман Смаль-Стоць-
кнй, голова Союзу Українок 
Америки пані Олена Лотоць-
ка та багато інших, а під кі-
нець врочистостей і гол. пред-
сідинк УНСоюзу Йосип ЛН-
согір, що був у поворотній 
дорозі Ц іншої репрезентації 
в Пенсильвенії. Пресу засту-
пали гол. редактор „Амери-
ки" п. Євген Зиблікевич та 
ред. Мстислав Дольницький, 
а „Свободу" репрезентував 
ред. А. Драган. Приявний був 
архѓгект Юліян Ястремський. 
який приготовив плян нової 
катедри. 

Папа стверджує ворожість Церкви 
у відношенні до большевизму 

Рим. — Папа Павло VI за-
явив в минулу п'ятницю кіль-
касот духовникам, між ними 
кільком італійським кардииа-
лам і єпископам, на збірній 
авяіснції в Кастелаѓ Гандоль-
фо, що Католицька Церква 

змінила' свого відношення 

Українські професори на науковій конференції 
в Ню Йорќу 

Ню Иорк. -,— У щорічній 
конференції, присвяченій сту-
діям відносин в СССР і кому-
ністнчному світі, що її ула-
джує Американська Асоціл-
ція Політичних Наук, та яка 
відбулася в днях 3-7 в готелі 
Коммодоре в Ню Иорку, взя-
ли участь такі українські 
професори: Роман С м а л ь-

Стоцький, директор Слов'ян-
ського Інституту Маркетсько-
го університету в Мілвокі, 
Віск., Михайло Пап, директор 
Східньо - європейського Інс-
титуту в Джон Каррол універ-
ситеті в Клівленді, Огайо. 
Василь Марќусь із Лояла 
університету в Шикаґо, Ілл., 
і Володимир Тучаќ із Сав-
терн - Міссісіпі університету. 

Відділи УНС басейну твердого вугілля 
відбули річні збори 

В А М Е Р И Ц І 
Џ Президент Кеяледі пркп-

ияв представників Федерації 
Католицьких Універсвтвгів. які 
походять Із 21-ої країни, і ска-
зав їм, що виховно - навчаль-
на праця веде до „ліпшого жит-
тя на землі'Ч але І до „безпеч-
нішого жнття після смерти". 
Првзядент хвалив Федерацію 
за те, що вона цікавилася ви-
ховннми і освітніми справами в 
розвинених країнах і дбала про 
зв'язки в ділянці культури, ви-
ховання й релігії з державами 
иа Сході. 

# В шпиталі в Ветесда, Ме-
рнленд, випробовують шість ві-

?усів, які взято з мавп, коров 
коней, які вбивали пістряка 

на клітинах, що були в дослід-
инх шкляннх рурках. Тепер ці 
віруси впорскують в організм 
тих пацієнтів, що лежать хво-

рі на пістряка. Хочуть пізнати. 
чи ті віруси шпцнтимуть піс-
тряка і на людських клітинах. 
Ці проби мусять тривати при-
наямні два роки, щоб можна бу-
ло ствердити діяльність віру-
сів. 

Џ Нюйоркгькнй губернатор 
Нелсон А. Рокефеллер плянус 
23 і 24 жовтня бути в Каліфор-
иіі та промовляти ня річній кон-
ферснції Ліги Каліфорнійських 
Міст у Сан Франсіско і на 
прийнятті в Тавн голі в Лос Ан-
джелесі. Тоді саме буде в Ка-
ліфорніі і прихильник Рокефел-
лера сенатор республіканець Із 
Ню Иорку Джекоб Джевітс, 
який 23 вересня буде в Лос 
Анджелесі з промовою, а 24-го 
промовлятиме в Сан Франсіе-
ко. Рокефеллер пожвавив свою 
діяльність. 

Фраквил, Па. — В неділю, 
8-го вересня, тут у приміщен-
нях Українського Ќлюбу св. 
Михаїла відбулися річні ок-
ружні збори Відділів Україн-
ського Народного Союзу ба-
сейну твердого вугілля, в я-
ких взяв участь головний 
предсідник УНС-у п. Йосип 
Лисогір. На нарадах були за-
ступлені Відділи УНС чч. 1 із 
Шамокіну, 7 — з Мекаду, 9 — 
з Ст. Клер, 78 — 3 Майнерс-
віл, 90 — з Сентралії, 164 та 
333 — з Бервнк, 201 — з 
Колдейд, 242 — з Фреквил, 
305 — з Маганой Ситі і 429 — 
Фріленду. Збори відкрив і 
ними проводив голова Окру-
жного Комітету п. М. Гентош. 
Він також склав загальний 
звіт із розвитку, успіхів і 
труднощів союзового життя в 
окрузі впродовж року. Крім 
Нього звітували ще заступ-
ннк голови п. Володимир Чер-
неґа, секретар п. Іван Пет-
рунцьо та касир п. А дам Сло-
вак. Із звітів виходило,' що 
Округа впродовж року збіль-
шнлася на 49 нових членів 

УНСоюзу. Звіти членів Упра-
ви Окружного Комітету до-
повнювали короткі звідомлен-
нл репрезентантів поодиноких 
відділів. П. И. Лисогір у сво-
єму слові накреслив загаль-
ний образ стану і розвитку 
УНС-у впродовж року, звер--
таючн увагу, що коли в тому 
часі майно УНС збільшилося 
на І 'ѓ мільйона долярів. то 
організаційно цьому розвит-
кові фінансів не можна було 
додержати кроку. Останні мі-
сяці цього року дають ще ве-
лику можливість поліпшити 
цей організаційний стан, зо-
крема дає таку можливість 
тількищо введена в забезпе-
ченеву систему УНСоюзу но-
ва т. зв. акцндентова грамота, 
що за мінімальну оплату за-
безпечус членів і не-членів 
УНСоюзу на 5 до 10 тисяч 
долярів в разі смерти чи ка-
ліцтва в нещасливому випад-
ку. Цей рід забезпечення мас 
зокрема велику вартість і зна-
чення для наших громадян в 
індустріяльномў районі Твер-

(Закінчення на crop. 4-ій) 

Проект нової Української Католицької Катедри 
у Філядельфії, роботи архітекта Ю. Ястремського. 

не 
до таких ‚‚помилок, що роз-
кладають громадськість", що 
їх осудила була вже раніше, 
як ось марксистський атеїзм. 
Натякаючи прозоро на деякі 
ходи покійного Папи Івана 
ХХШ, який старався за „об-

серваторів" від Православної 
Церкви в СССР на Вселенсь-
кому Соборі й прийняття 
Аджубея на приватній авді-
снції, та на вислання вже 
Павлом VI делегатів на юві-
лей московського- ггатріярха 
Алексся, Папа Павло VI за-
явив, що ‚‚шукання різних 
благородних засобів проти 
затяжних і смертельних не-
дуг не означав зміни погля-
ду на ті недуги. Навпаки, во-
нн означають радше бажання 
поборювання їх не тільки в 
теорії, а й у практиці". 

„Міттенвальдці" відбули свій з'їзд 
у Глен Спей 

Ґлен Спей, Н.И. З кін-
цем минулого тижня тут на 
оселі УРСоюзу „Верховина" 
відбувся з'їзд .‚міттенвальд-
ців", професорів і учнів ко-
лішшьої української гімназії 
в таборі переміщених осіб у 
Міттенвальді, в Німеччині, пе-
ред 15 роками. Понад 150 
осіб взяло участь у цьому 
з'їзді. Д-р Орест Гаврнлюк. 
гатова Організаційного Комі-
тету, що приготовив цю зу-
стріч, привітав під час бенке-
ту в суботу. 7-го вересня вве-
чері, прнявннх на з'їзді 14 
колишніх професорів та де-
сятки бувших І`ЧНІВ тісї табо-
рової гімназії, пригадуючи 
прості шкільні лавки, тонкі 
стіни, що відділювалн кляси, 
брак шкільних підручників, 
як і багатьох критиків, які то-
ді сумнівалися у вартості та-
кого навчання. Відповіддю на 
ці сумніви дають сьогодні де-
(̀ ятки лікарів, інженерів, про-
фесорів вищих шкіл, правнн-
ків. журналістів, бібліотека-
рів. медичних сестер та інших 
професіоналістів, що саме в 
тій таборовій міттенвальдсь-
ків гімназії здобули свою се-
редню освіту серед найтрудні-
шнх обставин і сьогодні зай-

маювь видатні становища в 
нашому про(})есійному та гро-
мадському житті. Відповідаю-
чи на привітання д-ра Гаврн-
люка, колишнього міттен-
вальдського гімназиста, проф. 
Іван Зслик в імені кодег-учи-
телів дякував за привітання 
та ствердив, що приємність з 
успіхів праці перевищує на-
віть найбільші труднощі. На 
заклик проф. Адама Бабича 
вставанням з місць та мовчан-
кою вшановано пам'ять по-
мерлих професорів і гімнази-
стів. Прочитано ряд привітань 
від неприявннх професорів, в 
цьому від директора міттен-
вальдської гімназії д-ра Мн-
рона Дольницького та кате-
хита о. декана Юрія Коваль-
сьќого. Учитель латини проф. 
Роман Чубатий та кол. гімна-
зист і тепер проф. д-р Вол. 
Бандера згадували веселі сто-
рінкн колишніх шкільних 
днів і теперішнього з'їзду. Пі-
еля бенкету відбулася забава, 
до якої пригравала добре ві-
дома міттенвальдським гімна-
знстам із шкільних забав ор-
кестра Гірняка. З'їзд закінче-
но в неділю, 8-го вересня, У' 
частю в Богослуженні та 
спільним обідом та дальшими 
позмовями-спомннами. 

УСИ Ню Йорќ відбув свої річні Загальні Збори 
Ню Иорк. 7 вересня. Ук-

раінськии Спортовнй- Ќлюб. 
який в цьому році обходить 15 

ТИСЯЧІ УЧНІВ В САЙҐ0НІ 
ДЕМОНСТРУВАЛИ ПРОТИ 

РЕЖИМУ НГО 
Сан Ѓон. — В минулу суботу 

в усіх середніх школах в сто-
лиці Південного В'єтнаму, од-
иаково державних, як прнват-
них, чи втримуваних фраицу-
зькою місією, відбулись де-
монстрації юнаків і дівчат 
проти режяму Нґо Дійѓ Діс-
ма. Первісний плян, щоб учні 
Й учениці иа даний знак ви-
біглн з усіх шкіл і зібрались 
иа центральній площі міста, 
не вдалася, бо того знаку їх 
провідники не дали. Тому в 
мурах усіх шкіл учні счннн-
ли крнк і вивісили таблиці з 
гаслами та транспарентамн, 
ворожі режимові. Деякі гасла 
таврували Америку за допо-
могу, що вона її дає режимові 
НҐО Дійѓ Дієма.' Поліція і т. 
зв. спеціяльні частини окру-
жили школи та вивезли з них 
коло 800 учнів, хлопців і дів-
чат. Гацети підкреслюють, 
що велика частина демонст-
руючих середньошкільників 
— це діти знаних в'стнамсь-
ких родин та водночас — зде-
більша ці середнсшкільннкн 
мають братів-студентів, що їх 
масово виарештувала була 
південно-в'єтнамська поліція. 
67 студентів буцім-то все ще 
перебувають у в'язниці. — 
Південно-в'стнамськнй уряд 
офіційно зажадав від амери-
канської амбасади в и д ачі 
трьох буддистських монахів, 
які скрились туди в мни. тиж-
ні. Амбасадор Генрі Кебот 
Ладж відмовив. До Риму, у 
зв'язку з недалеким відкрит-
тям нової сесії Вселенського 

Собору, прибув брат Нґо Дійѓ 
Дієма архиспнскоп Нґо Дійѓ 
Тук з міста Гуе, де саме поча-
лнсь будднстські демонстрації 
проти режиму Нґо Дійѓ Діс-
ма. Названий архиспнскоп 
твердив, що буцім-то ЗДА вн-
даткувалв коло 20 мільйонів 
долярів для приготування пе-
рсвороту в Південному В'ет-
намі. Братова Нґо Дінг Діс-
ма, пані Нґо Дінг,Нгу, яка 
знскала собі міжнародний 
розголос своїми різними зая-
вами проти буддистів і проти 
ЗДА. буцім-то мас прибути до 
ЗДА на сесію Генеральної А-
самблеї Об'єднаних Націй. 

Наприкінці минулого тиж-
ня виринула — твердять га-
зети — знову справа, чи не 
треба би таки зменшити аме-
рнканську грошову допомогу 
південно-в'стнамському уря-
дові для задом опеѓрування 
неприхильною становища су-
проти політики Нґо Дінґ Діс-
ма. Американські газети ви-
ступилн теж з ревеляцісю. що 
ті так звані спеціяльні части-
нн, які перевели рейд иа па-
годн і є найсильвішою підпо-
рою шефа південно-в'стнамсь-
кої поліції, президентового 
брата Нґо Дійѓ Нгу, отриму-
ють свою платню з каси аме-
рнканської Центральної Роз-
відчої Агенції. Ця Агенція ви. 
шќалювала ті війська для 
партнцанської війни проти ко-
муністів. а внаслідку ці час-
тини стали політичною силою 
в руках неприхильної амери-
канцям диктаторської родини 

Лґо . 

Об'єднані Нації редукують військо 
господарську допомогу в Конго 

Об'єднані Нації. — Гене-
ральиий секретар У Такт, 
який донедавна був палким 
прихильником продовжуван-
ня чи навіть посилення тех-
нічної і економічної допомоги 
для Конто, заповів несподіва-
но в минулу п'ятницю значну 
редукцію такої допомоги. 
Крім того, він настоює, щоб 
до кінця цього року стягнути 
з Конґо решту міжнародного 
війська Об'єднаних Націй. У 
Тант подає за офіційну при-
чину — брак аюндів, але 
американська преса твердить, 
що на зміну становища У 
Танта вплинув сильний на-
тиск збоку Совстського Сою-
зу і деяких поплентацьких 
африканських держав. Тепер 
у Конґо є 1.470 фахівців, до-
радників і цивільних інструк-
торів, оплачуваних з фонду' 

наних Націй для Конґо. Пс-
редбачалось збільшити їх до 
числа 1.825, але цей плян не 
буде виконаний. ЗДА, Брнта-
нія, Франція і Бельгія готові 
продовжувати допомогу для 
для Конґо. Однак ЗДА стур-
бовані дуже кволим і нсдос-
татиім поступом програми пе-
ревншколу конґолійської ар-
мії. Цим перевишколом — в 
різних родах збройних сил — 
мали зайнятись Бельгія, Ка-
нада, Італія, Норвегія і Ізра-
їль. Бельгія мас найбільшу 
трудність в рекрутації стар-
шин, які були^ вже в Конґо 
(Конґо було бельгійською ко-
лонісю) і втекти відтіль після 
тамошніх заворушень, щоб 
вони виїхали туди у новій 
військово - вишкільній місії. 
Найбільший поступ зробив Із-
раїль з вишколюванням кон-

допомогової програми Об'сд- палійських параші"гистів. 

Королівська Комісія в Оттаві відбула своє 
перше зібрання 

— Канадійська пре-Оттава 
са інформує, що тут відбуло-
ся в днях 4-5-го вересня інав-
гураційне зібрання Королів-
ської Комісії для справ білін-
ґвізму й культури під прово-
дом д-ра Р. Дантона, прези-
дента Карлтонського універ-
ситету в Оттаві. З вийнятком 
ред. М. Лорандо з Монтреалу 
в цьому зібранні взяли }'Насть 
усі інші члени Комісії, в то-
му представники Західної Ка-

нади пані Г. Лайнґ з Калґарі 
й проф. Яр. Рудницький із 
Вінніпегу. В часі зібрання, що 
проходило в гармонійній ат-
мосфері, продискутовано плян 
праці Комісії й намічено дати 
публічних сесій, що почнуть-
ся аж у січні 1964 р. Фран-
цузькя газета „Ля Пресе" у 
Монтреалі (з 5 вересня) по-
містила першу світлину Ко-
місії. Чергове зібрання Комі-
сії відбудеться 13-14 вересня. 

У С В І Т І 

річчя існування, відбув мнну-
лоі суботи чергові річні За-
гяльні Збори в залі своєї до-
міпки. В Зборах, якими про-
водила президія в складі: д-р 
В. Михайлів — предсідник. 
мгр П. Григорович — заступ-
ник. та мгр М. Гаврилюк і 
Іван Дзядів - секретарі, взя-
лн участь 52 члени та декіль-
ка гостей. По вислуханні зві-
тів Ради Директорів (д-р В. 

касир). Контрольної Комісі`ї 
(Іван Винник — голова) і 
дискусії над звітами, які були 
видрукувані і роздані учаснн-
кам перед Зборами, на пропо-
зицію Контрольної Комісії 
пройнято і одобрено всі звіти. 
В минулому році виявив УСК 
найбільшу діяльність своєю 
футбольною ланкою з п'яти 
дружинами та значно скром-
нішу діяльність в ланках від-
биванки чоловіків і жінок та 
столової снтківки. Фінансовий 
звіт виказав S44.578.15 прихо-
дів, з яких найбільшу части-Мкхайлів — заст. голови 

мгр М. Гаврнлюк — секре-1 ну вжито на вдержання реп-
тар). членів Управи УСК-у j резентятнвної дружини фут-
(мір Зенон Корчинськиїі j болу. В звітовому році УСК 
голова, днр. Евѓен Лнсняк — (Закінчення на стор. 4-ій) 

9 У Парижі помер у віці 81 
рік славетний французький ма-
ляр Жорж Брак, модерність, Із 
напрямків т. зв. фовізму і кубіз-
иу. ВІН б}ТІ одним з нсчислсн-
них мистців. твори якого яиста-
влюдано у Люпрі ще за жнття 
мистця. Між іншим, він — як 
графік робив рисунки для са-
моцвітів. В минулому році один 
ного образ ‚.Мертвої природи" 
продано в Лондоні за S75.600. У 
своїй малярській техніці він ,ко-
рнйтуиався не тільки фарбами, 
але Я склом та навіть папером. 

Є У Лондоні, на Площі Пар-
ляменту, сталась за кругло сто 
років сьомий раз прикра подія: 
перестав бити годинник „Биѓ 
Вен". Всередині вежі годинника 
працювали малярі і один з них 
випадково забув великий пен-
зель якраз в такому місці, що 
не міг правильно функціонувати 
механізм. Перерва тривала М 
хвилини, поки спровадили (JMI-
хіпцін. які виявили причину ИЄ-
дуги Великого Вена. 

є Японія виплатила до цього 
часу кругло 125 мільйонів доля-
рік різним країнам, що їх оку-
пувала була чи проти них іюю-
вала. титулом відшкод%'вання. 
Японський уряд стурбований, 
що тепер Сінгапур зажадав в 
мільйонів дол. воєнного відшко-
дуваияя. погрожуючи, що не да-
ватиме японцям віз. дармащо 
Японія вирівняла всі претенсіі 
Британії, а Сінгапу'р був під час 
останньої війни брнтійською ко-
лонісю. 

Џ Із СХІЛНІРОГО Берліну два 
16-річні юнаки перескочили по-
через три заставн кільчастого 
дроту і псреплили широкий на 
7S стіп канал Тельтова, який 
ділить Східній Берлін від За-
хідиього. Поліція стріляла за 
ними, але не поцілила. Зате ін-
вюго молодого втікача східньо-
иімецькі поліція йти перехопили, 
коли вік поклав на внутрішньо-
берлінськнй мур течку І саме 
збірався перескочити мур. Вони 
виміряли в нього к р і с и і він 
піддався. 
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Суперечності інтеграції 
.Початок нового шкільного року в Аме-

-риці позначився суперечностями, на пер-
шнй погляд дуже дивними, а проте харак-
^ристнчнимн для кожного переломоаого 
історичного процесу. Таким процесом є прн-
Зпішека інтеграція, себто расове зрівняння, 
`у ділянці шкільництва, яке практично ВНЯЗ-
‡іяється у прийманні мурвнських дітей до 
`^білих" шкіл За дотеперішнім звнчасм — 
приймається до „білої" школи спершу тіль-
кя двох-трьох чи кількох мурннськнх дітей, 
іцоб переломити попередній принцип сеґ-
^реґаціі і встановити прецедент. 
jt і ось у цілому ряді шкіл в кількох пів-
'дешгах стейтах, що найдовше противилися 
-^расовому зрівнянню, переведено таку „сим-
'.еолічяу?' інтеграцію гладко і без ніяких ін-
цндентів. Муринські діти вступили до „бі-
лих" шкіл у Чарлзтоні в Сав Керолайні, 

^ Бентон Рўжі в Луїзіяні, у вісьмох місцево-
стях Я) Вірджінії, у Джексоні на Флориді. 

Шток` з 'Такого гладкого ведення шкіль-
еграції на глибокому американському 
становить стейт Алабама. У Бірмінґ-

гось підкинув бомбу під будинок му-
рннського діяча, після чого муринн влаш-
тували бурхливу демонстрацію. Були 1 уби-
тий та ранені, і місцеві школи призначені 
для сегрегації — тимчасово закрито. 

У зв'язку з початком шкільного року 
відбулися також демонстрації в ряді міст 

Гіернканської Півночі, і то в тих стейтах 
містах, де віддавна існус расове перемі-

щання також у шкільництві. Майже з-пра-
вила демонструють мурннн, діти або їх ба-

`тькн, ставлячи інколи вимога, які не тільки 
$переступають межі расового зрівняння в 
ггщч!ільннцтві, але. д перечать здоровому глуз-
дові. Ось так, покликаючись на засаду від-

‚'ектювого відношення між білими і кольо-
ровимн дітьми в цілій окрузі, в цілому МІСТІ, 
іорторіканські й муринські організації в Ню 
їорку та в деяких місцевостях стенту Ню 
(жерзі вимагають переводити не тільки му-
шнськнх. дітей до дотепер „білих" шкіл, але 

білих дітей із шкіл в їхніх дільницях до 
зіддаленнх мурннськлх шкіл. Коли білі ба-

ІКН протестують проти цього і вказують 
іа абсурд — чому вони мають транспортува-

уТи 'своїх дітей за багато миль до нюйорксь-
-Voro Гарлему, маючи під боком школу на 

— ш закидають расову ненависть. 
Звичайно, що це якища ненормальні, 

зумовлені, з одного боку, запальною 
атмосферою, що легко доводить декого до 
істерЙ і затрачування почуття міри та роз-

судку, а з другого — браком достатньої кі-
лькостн шкіл, шкільних кляс і вчителів. То-

`му "міське управління Ню Иорку правильно 
призначило мільйонові суми на ступневе 
„расове, збалансування" у міських школах, 
яке може йти тільки поруч із будовою но-
внх чи поширюванням давніх шкільних бу-
динків. Проголошування шкільних страй-
ків муринськимн батьками й дітьми — під 
диктатом різних загальних організацій — 
тільки шкодить нормальному навчанню і 
втягас в' расову боротьбу дітей. 

За .‚нормальні" — як згадано на вступі 
— можна вважати ці події тільки тому, що 
вони відбуваються, так би мовити, на мар-
гінесі того великого пересування у світі ду-
мок, нахилів, традицій, пересудев і навичок, 
яке проходять в американському народі на 
наших очах. Велика більшість американців, 
включно із Президентом, признають, що про-
цес расового зрівняння йшов досі надто 
повільним кроком. Загострена тактика му-
рнвськнх лідерів цей процес приспішила. 
Але підштовхувати його вперед насильно, 
нехтуючи. принцип доцільності! в різних 
місцевих обставинах — річ нерозумна, яка 
й_дороджус такі штучні конфлікти. 

Зенон Стефанів 

НАЙВИЩИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ 

На краю розколу 
Словами, поставленими в заголовку цього 

коментаря, визначила сучасний стан взас-
мнн між Совстськнм Союзом і комуністи ч-
ннм Китаєм не ворожа до міжнародного ко-
мунізму „буржуазно - націоналістична прс-
са" чи якась антикомуністична пропаганда, 
але сам такн провід комуністнчної партії 
Китаю у своєму радіовому проголошенні 
6-го. вересня, цього року. Отож, Пейпінг об-
пннулачус Москву вже не тільки в пору-
шениях доктринќ Маркса і Леніна, але на-
віть у намаганні загарбати частину кнтай-
ської території, і стверджує, що Москва сво-
їмн діями довела взаємини між Китаєм і Со-
вєтськнм Союзом „на край розколу". 

Своїми ревеляціями про совєтську змо-
ву, яка мала своєю ціллю викликати держав-
ний переворот в області Ілі, в китайській 
провніції СінкІяяґ, що межує із СССР, і пе-
редатн цю здавна спірну територію для Со-
вєтського Союзу, Пейпінг поширив свій ні-
бито тільки ідеологічний конфлікт уже й на 
сферу територіяльних непорозумінь. Вод` 
ночас Ь цим, заявляючи, що із зазіханнями 
на цю частину Китаю большевики виступи-
лн вже минулими роками, комунокитайці 
ще раз підтвердили, що конфлікт між Моск-
вою і Пейпінгом не виник так собі з нічого, 
нагло і негадано, але що він мас своє глнбо-
ке коріння в недавньому минулому. Під-
твердженням цього можуть бути також опу-
бліковані 5-го вересня офіційні енунціяції 
проводу компартії Китаю, в яких доводитьѓ 
ся, що розбіжності між компартіями Совєт-
ського Союзу і Китаю почали поглиблюва-
тиея й поширюватися вже з 1956 року, зна-
чнть від XX. З'їзду КПСС, на якому розвін-
чано Сталіна і започатковано політику ко-
екзистенції із Заходом. 

Не бариться з відповідями на такого роду 
обвинувачення і совстська сторона. Офіційна 
совстська преса пише вже, що Пейпінг по-
чав відкриту дію на розкол світового ко-
муністичного руху і що він намагається 
творити нову централю цього руху. 

Водночас із цим Москва мобілізує для се-
бе „публічну опінію", друкуючи майже в 
кожному числі „Правди" заяви компартій 
різних країн з підтримкою для здійснюваної 
Москвою політики „мирного співіснування" 
і з гострим засудженням Пейпінгў. 

Публіковані тепер заяви різних компар-
тій переконливо свідчать про те, що наяв-
ний конфлікт не обмежується взаєминами 
між Пейпінгом і Москвою, але що він вн-
являсться уже здавна в усьому міжнародно-
му комуністичному русі, в різного роду 
суперечностях з іншими комуністичними 
партіями світу. Так, у заяві східньонімець-
кої компартії, надрукованій у „Правді" з 30-
го серпня цього року, стверджується, що 
Пейпінг своєю економічною і торговельною 
політикою діяв на шкоду комуністичної 
Східньої Німеччини ще з 1958-го року, змен-
шуючи об'єм своєї торгівлі з цією країною і 
поширюючи торгівлю із „капіталістичним" 
Заходом, зокрема із Західньою Німеччиною. 
Закид, що комунркитайці ведуть „наступ на 
політику миру" вже довгими роками, пов-
торюсться в заявах усіх інших компартій. 
Водночас із цим в усіх цих енунціяціях ви-
словлюсться обвинувачення на адресу Пей-
пінгу, що він не тільки розбиває міжнарод-
ний комуністичний рух, але й намагається 
розколоти такі організації, як Світова среде-
рація профсоюзів, Світовий рух за мир, 
Міжнародна демократична федерація жінок 
та інші. 

Усі ці енунпДяції совстської й сателітннх 
компартій доводять, що взаємини між Пей-
пінґом і Москвою увійшли справді такн з 
стадію крайнього загос'трення. 

Президентство З'сднневих 
Держав Америки, можна ска-
зати, найбільш почесне ста-
внще в. країні, яке, одначе, по-
в'язане із неспівмірним тя-
гарем відповідальности одні-
сї людини. 

Американський Президент 
не тільки формальний голова 
держави, функції якого об-
межені символічною і церемо-
ніяльною репрезентацією, як 
це буває в інших державах. 
— але, згідно з констнтуцій-
ним законом, він державою 
править. Коротко з'ясувавпш, 
— Президент є прем'єром ним 
призначеного уряду, що діє в 
його імені, — першим дипло-
матом, законодавчим і полі-
тичним ініціятором та найвц-
щнм головнокомандувачем у 
сіх збройних сил під час ми 
ру і війни. В конституції ЗДА 
в уст. П $2 про права і обо-

вьо втягнених у засяг війсь-
нових операцій. Далі, в ділян-
ці адміністративній: від Пре-
зндента до секретаря обороѓ 
на, звідти до секоетарів армії, 
фльотн і летунства в справах 
адміністрації, вишколення, 
спорядження та необхідного 
логістичного забезпечення 
збройних сил всіх родів. 

Для допомоги Презнденто-
ві в його прерогативах коман-
дування і політичного керів-
ннцтва утворено законодавчим 
актом 253 з 16-го липня Х9ІТ 
року постійну надрядну уста-
нову на найвищому держав-
ному щаблі: Це — Державна 
Рада Безпеки, дорадчий, а не 
вирішальний, орган Президен-
та, як найвищого головноко-
мандувача, в справах, що сто-
суються становлення ввутрі-
шньої, зовнішньої і мілітарної 
політики у зв'язку із безпе-

в'язкн Президента функція-кою і оборонним підготовлен-
головнокомандувача зафіксо-
вана на першому місці. У тек-
сті військової присяги с окре-
ма точка: „Урочисто прися-
г а ю . . . що буду підкорятися 
всім наказам Президента З'є-
динених Держав. . ." 

Виконуючи конституційну 
владу найвищого команду-
вання збройними силами, Пре-
зндент визначає і вирішує го-
ловні напрями в плянуваниі 
воєнного підготування та за-
гальної стратегії на випадок 
війни. Департамент (міністер-
ство) Оборони із секретарем і 
його асистентами, об'єднані 
шефи штабів 'та секретарі о-
кремих військових департа-
ментів — армії, фльоти і ле-
тунства — с допоміжним ін-
струментом в руках Прези-
дента, як найвищого головно-
командувача — в кершннцтві 
військом. Вони є тільки до-
віревими дорадниками і вико 
наяцями постанов Президен 
та, який, одначе, сам неси 
повну відповідальність за всі 
свої рішення. 

Законодавчим актом про 
безпеку і оборону держави з 
1947-го року та доповнення-
ми до нього в 1949, 50, 52 і 5й 
pp. постановлено реорганізу-
вати вищі військові установи, 
зуніфіковані в спільному де-
партаменті оборони, — ухаа-
лено також уникнути дублю-
вання в командуванні — слу-
жбові взаємовідносини між 
Президентом, секретарем о-
борони, секретарями армії, 
фльоти і летунства, об'сдн^г 
ними шефами штабів та бо-
нових військ усіх родів, т. зв. 
команд.Такі законні заходи в 
значній мірі усувають доволі 
часті непорозуміння між чіль-
ними військовиками і цнвіль-
ними секретарями мілітарних 
департаментів. 

Таким чином утворено дві 
дороги наказодавства в по-
рядку підлеглости. В діляк-
ці оперативній — від Презн-
дента до секретаря оборони, 
звідси через об'єднаних ще-
фіз штабів до головнокоман-
дувачів поодиноких команд 
дійових військ, у кожний час 
готових до воєнних акцій. Та-
ких команд с тепер дев'ять: 
Аляскинська, Атлантійська, 
Карібська, Европейська, Тн-
хоокеанська, Морська СхіД-
ньоатлантійська і Середземно-' 
морська, Континентальна, по-
вітряної оборони, Повітряяо-
стратегічна та Ударна. Ці ко-
манди можна порівняти з ар-
міями і фльотами, що ведуть 
операції на різних театрах 
війни. Назва „театр війни" у-
жнвасться під час війни для 
земних, морських або іювіг-

ням держави. 
Державна Рада Безпеки 

складається з 5 членів, які 
встановлені законом: Прези-
дент, віце - президент, .дер-
жавний секретарі'1 секретар о-
борони і директор уряду над-
звичайного плянування, що с 
також членом кабінету Прези-
дента. Далі, 6 членів, прнзна-
чених Президентом: секретар 
фінансів, директор бюджето-
вого департаменту, голова об'-
сдваиих шефів штабів, дире-
ктор головного розвідчого уп-
равління, директор уряду ін 
формації і особливий повірс-
ннй Президента в справах 
державної безпеки. Засідання 
ДРБ скликає Президент в мі-
ру конечності!, вони відбува 
ються таємно в приявності 
тільки членів без протоколь-
них записів та інших пись 
мових поміток. 

Уряд Надзвичайного Пля 
нуванвя на правах окремого 
міністерства, його директор с 
членом Уряду і ДРБ. Ця ус 
танова с дорадчим органом 
Президента у визначуванні 
напрямків плянування, керів-
ництва і правильного співвід 
ношення у здійснюванні пов-
ної — невійськового характе-
ру — оборонної програми. Сю-
ди належать справи громад-
ської оборони, продукції, за-
готівлі, розподілу, транспор-
тування необхідних припасів, 
ефективного викорнстовуван 
ня робітної сили, завідування 
стратегічними запасами і т. д 

Головне Розвідче Управлін-
ня, установленне в 1947-му 
році, підлягає Державній Ра 
ді Безпеки. Призначений Пре 
зидентом, директор цього уп 
равління є також членом 
ДРБ. Він мас законний обо-
в'язок, в інтересі державної 
безпеки, координувати всю ді-
яльність окремих спсцифіко-
ваних розвідчих служб, — в 
тому числі і дуже важливої 
військової розвідки, з її трьо-
ма розгалуженнями — армії, 
фльоти і летунства. Головне 
Розвідче Управління об'єднує 
І доповнює працю всіх цих 
розвідок. В такий спосіб роз-
відча слюжба стала цілістю в 
системі державної безпеки і 
вповні пристосована до вимог 
новочасної війни. Основним 
завданням цієї служби є по-
стачання відомостей, потріб-
них для зовнішньої оборони і 
внутрішньої безпеки держави. 
Такі відомості є підставою во-
снної політики держаші і тим 
самим формують працю всіх 
засобів діяння цієї політики 
вже і під час миру. 

Об'єднані Шефи Штабів — 
сюди входять шефн штабів 

ряннх просторів, безпосеред- армії і летунства та шеф мор-

ських операцій. Командувач 
Корпусу морської піхоти бере 
участь в засіданнях ОІІІШ у 
справах, що відносяться до 
морської піхоти. Голову:' О-
ШШ, що є одночасно і членом 
ДРБ, призначає Президент. 
Шефи штабів є головними і 
найбільш авторитетними віа-
ськовнми дорадниками Прези-
дента, Державної Ради Без-
пеки і секретаря оборони у 
військовому аспекті оборони 
держави. Праця Об'єднаних 
Шефів Штабў лежить в перч 
пий мірі в обсязі стратегічно-
ного плянування і в нагляді 
над засобами того плянуван-
ня. В цьому допомагає їм об'-
сдваннй штаб збройних сил, 
до якого входять штабовці 
всіх родів військ. Цей штаб 
складається з 6 відділів —і ди-
ректоратів і цілого ряду спе-
ціяльннх комісій. Шефн шта 
бів і їх голова — це високоѓ 
кваліфіковані фахівці, найвн 
іці ступнем генерали і адміра-
лн в активній службі (чотн 
рнзіркові). ВОНИ розробляють 

достосовують воєнну докт-
рнну у зв'язку З ІЦШИМИ еле-
ментамя підготовн і прова 
дження ВІЙНИ. За законною 
постановою, шефи штабів не 
посідають командних управ 
нень, все ж таки Президент, 
як найвищий головнокоман-
дувач, вповні респектус дум-
ку своїх шефів штабу, най-
більш компетентних у війсь-
ковнх справах дорадників. 
Для прикладу: всіх головноѓ 
командувачів перед тим згаду-
ваннх команд Президент при-
значас на внесення ОТТШТ. 

Генерал Коллінс, колишній 
шеф штабу армії в статті „На-
ші модерні військові установ 
ви" (‚ІІіліт. Ревю", вересень 
1962) пише про це так: „Тре-
ба підкреслити, що ані шефи 
штабів, ані їх голова не внрі-
шують справ, що відносяться 
до політики, плянування і о-
перацій наших збройних снл. 
їхня відповідальність обме-
жусться ста-ленням рекомен-
дацій". 

Теперішній голова об'сдна-
ннх шефів штабу, генерал 
Максвел Тейлор — дуже мар-
кантна постать в амернкаясь-
кій військовій в е р х і в ц і . 
Першорядний фахівець із ко-
мандним, штабовим і педаго-
гічним стажем — командир 
дивізії, головнокомандувач ар-
мії і фронту, шеф штабу ар-
мії і суперінтендент військової 
академії у Вест Пойнті. Пря-
значаючи його на це стаяовн-
ще, Президент не міг зроби-
ти кращого вибору — тим бі-
льше, що ген. Тейлор внз-
начасться ще природним так-
том і розважливістю. Такі при. 
ќмети зменшують різні непо-
розуміння і подразнення у 
співпраці не тільки між ше( 
ми штабів, які часто надмір-
но фаворизують свій рід війсь-
ка, але також у . взасмовід-
носинах із Президентом і вій-
ськовимн секретарями. 
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звані халупшікн та двірські 
робітники. Якщо колгоспник 

Перше, що нам впало в о-
чі, як їхали ми українськими 
селами Харківщини, це були 
мізернД хатж колгосвнжків, ча.-. 
сто без доброї покрівлі, з не-
велнчкими присадйбннми ді-
лянкамн. Садки, тцо були ко-
лись при кожній- хаті, поз-
ннкалн. ЛЮДИ повирубували 
їх самі, щоб не платити по-
датків або й. тоді, як ве Міали 
чим: опалювати хати. До кол-
госцу „Україна" їхали ми я-
кнх три, з половиною години-

У колгоспі вже були пові-
домлені про ваш приїзд і, як 
тільки ми приїхали, зараз же 
з'явився голова колгоспу і 
почав нас водити по господар-
ству. 

Колгосп „Україна" малий і 
бідний. Господарські буднн-
ки, головно стайні, закапаре-
ні, хоч і видно було, що гній 
Із них ВИНОСИЛИ, мабуть, пе-
ред нашим приїздом. Потім, у 
розмові зі мною, один із кол-
госпннків підтвердив, що пе-
ред кожними відвідинамн ту-
рнстів начальство робить по-
рядок і відповідно інструктує 
колгоспників. В колгоспі бу-
ло яких 150 корів з малими 
Телятами. Корови мізерні, не 
рівня американським. 

Колгосп „Укра5на,' охоп 
люс яких 600 членів. З того 
числа, за інформаціямн голо-
ви, працює вліті щонайбіль-
ше 300. Свій заробіток одер-
жують вони аж після того, 
як здадуть урожай, змолотять 
збіжжя і викопають та зве-
зуть цукрові буряки. Я поста-
внв питання голові, що роб-
лять колгоспники після збо-
ру врожаю. Він відповів, як 
відповідали вам досі по інших 
колгоспах та підприємствах 
їхні керівники, російською мо-
ВОЮ, ЩО КОЛГОСПНИКИ після 
того сидять вдома, роблять те, 
що їм подобається, та харчу-
ються тим, що заробили вліті. 
Платню одержують тільки 
робітники радгоспів, значить, 
державних сільських госпо-
дарств. Вони заробляють по 
ЗО рублів на місяць, але бу-
вав, що мусять чекати на її 
одержання ціляй рік. 

Перебуваючи в колгоспі 
„Україна", ми на власні очі 
переконалися в тому, що чу-
ли від-людей у, Львові, в О-
десі і в Донецьку, а саме, що, 
хоч майже кожен колгоспник 
має корову, а дехто ще й ко-
зу, немає чим цієї худоби го-
дувати і їх мусять пасти ді-
ти чи старші люди на доро-
зі чи по ровах. Зимою їх мо-
же передержати тільки той 
колгоспник, що вліті заробив 
у колгоспі трохи сіна. Коней 
колгоспники не мають взага-
лі, ба нічим їх годувати і ніде 
тримати. Тепер українські се-
лянн живуть так, як колись 
жили в Галичині різні так 
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Центральний уряд в Конго відновив 
експорт міді з Иатанґи 

Леопольдвіль. — Центральѓ і ні мости. Частина того шляху 
ний уряд Конга з прем'єром 
Сврілем Адулею святкував 
як великий свій осяг відкрит-
тя після трирічної перерви 
назад безпосереднього шляху 
з Катанґн до атлантійського 
порту Матаді. Цей шлях доа-
жнною 1.728 миль був перер-
ваний в кількох місцях у ході 
затяжної громадянської вій-
нн, що йшла між централь-
ною владою Конґа і провін-
цією Катанѓа з її президентом 
Мансе Чомбе. Між іншим, 
відбудовано чотири залізнич- Португалії 
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веде суходолом, залізницею, 
частина — ріками. Ця справа 
мас величезне політичне і 
господарське значе н н я, бо 
економіка Конґа залежна від 
прибутків з природних ба-
гатств на терені Ќатакѓи — 
головно міді і кобальту. Вод-
ночас, відкриття того шляху 
підносить політичний прес-
тиж Конґа і паралізує ста-
рання протнвників режиму 
Сиріля Адулі і провінційних 
сепаратистів, які в даній спра-
ві користувались підтримкою 

потребує привезти додому дро-
ва з лісу чи зароблене сіно, 
мусить звертатись за кіньми 
або за вантажним автом до 
правління колгоспу. Дістають 
звичайно ті,'що „заслужили" 
своєю запопадливоќ) працею 
чи слухняністю. 

Бачив я ft, свинарок, руки 
яких порепалися від безупин-
ного мішання кормів для сви-
неіі. Таке- то' досягнення со-
встської техніки і науки! 

У колгоспі „Україна" біль-
шість жінок працює вліті на 
цукрових буряках. На одну 
жінку припадає гектар лану. 
Починається праця а полови` 
ні травня, а кінчається піз-
ньою осінню. Буряхќ мусять 
жінки не тільки прополюва-
тн, викопувати й обчищати, 
але й накидати їх на вантаж` 
ні авта, що відвозять ті буря-
кк до цукроварень. Коли жін-
ка з усією роботою справ ля` 
вться, то дістає за це яких два 
центнери буряків і трохи гро` 
шей. Якщо з якихось причин 
буряків не вдалося відвезти 
до цукроварні і вони лишили` 
ся на полі, то колгоспниця 
не дістає ніяких грошей. Бі` 
льшість жінок, що працюють 
на буряках, хворіють на рев` 
матизм, сухоти й інші хворо-
бн. 

Цукру, що. його видають 
жінкам на трудодні, звичай--
но нема де збути, бо майже 
в кожному селі цього району 
заробітию платню одержують 
жінки цукром. Мені оповіда-
лн, що з цього цукру гонять 
самогон, не зважаючи на те, 
що кару за нелегальну про-
дукцію горілки накладають 
велику. Як зловлять когось 
під час гоніння самогону, то 
треба платити 20-25. рублів. 
Якщо ж самогон уже на сто-
лі і його п'ють, то за це не 
карають, бо тяжко дійти, хто 
його вигнав. Самогоном запн-
ваються наші люди не тільки 
по селах, але й по містах, то-
плачк в ньому своє гора так, 
як це було за панщини. 

Сільська молодь не хоче 
працювати по колгоспах За-
кінчившя початкову школўі 
хлопці й дівчата тікають до 
міст, бо там легше заробити, 
як на селі. Відвідувати церк` 
ви шкільній молоді забороне-
но, але я бачив і у Львові і в 
Харкові, а потім і в Києві па 
церквах багато молодих лю-
дей. У ЗДА і в Канаді наші 
„проґреснсти'' виписують, що 
під совстськнм режимом на У-
країні і в інших республіках 
СССР для молоді відкритий 
шлях до середньої і до внсо` 
кої освіти, але насправді сіль` 
ській молоді', дітям колгосп` 
ннків, до вищих шкіл дістати-
ся важко: треба і протекції, і 
грошей, і еХІщендій . . . 

Ходили ми так по колгос-
пі „Україна", але не все ма-
ли змогу оглянути, бо наші 
„опікуни" робили так, щоб о-
глядалн ми тільки те, що хо-
тіли вони нам показати. Огля-
даючи колгосп, ми ствердили, 
що головні його будинки — 
це насправді старий поміщи-
цький двір,-пристосований до. 
колгоспної 'господарки і тро` 
хи поширений. 

Головою нолгоспу „Украї-
на", що вітав нас російською 
мовою, був молодий партісць, 
присланий з Москви. Кол-
госпннки казали нам, що во-
ни хотіли Його вигнати, але 
це їм не вдалося. 
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Старець Іван 

. Велике число срархів із 
Сходу і Півночі, половина ко-
лишніх старовірів і більше як 

- половина православних свя-
" щеників, ченців і світських з 

радісними вигуками ступили 
на платформу, позираючи 
скоса на католиків, що засі-

-.ли тем гордо. Але старець 
Іван зідхнув голосно і не во-
Рухнувся. Коли натовп довко-
х а нього помітно прорідився, 

'. вія залишив свою лавку і пі-
дійшов ближче до Папи Не-

. тра. За ним пішли інші пра-
вославні, що не зійшли на 
плятцЬорму. 
' ІМП,ератор промовив: 

„Я знаю, дорогі християни, 

дження Святого Письма. Не-
має потреби говорити про мою 
особисту поставу до цього 
предмету. Можливо, вам ві-
домо, що в моїй ранній мо.ю-
дості я написав ґрунтовну 
працю про біблійний крити-
цнзм, що спричинила свого 
часу глибоке зрушення і 
стала початком моєї слави. 
Правдоподібно, пам'ятаючи 
про це, університет в Тібін-
ґені просив меле недавно 
прийняти почесний диплом 
доктора теології. Я дав дору-
чення повідомити, що прнй-
маю цей диплом з прнсмніс-
тю і вдячністю.- А сьогодні, 
заснувавши музей хрнстнян-
ськоі археології, я підписав 
статут світового інституту для 

-що серед вас є такі, які най-, свобідного дослідження Свя-
більше` цінять у християнстві і того Письма з кожної можлн-
Особисте переконання щодо ; воі точки зору, в кожному мо-
правдн і свобідного дослі-1 жлнвому напрямі, і для студій 

всіх ДОПОМІЖНІХ предметів, з 
річним бюджетом в сумі пів-
тора мільйона марок. Хай же 
ті, що схвалюють мою поста-
ву і можуть щиро визнати ме-
не як свого суверенного про-
відника, підійдуть сюди, до 
нового доктора теології". 

Професор Павлі протестує 

Дивна усмішка викривила 
на мить гарні губи великого 
мужа. Більше як половина 
учених теологів рушили в на-
прямі до плятсрорми, ХОЧ З 
деяким ваганням і ирилізнеи-
ням. Усі оглянулись назад на 
професора Павлі, що, здава-
лось, був приклеєний до лав-
КИ. Він зігнув плечі і похилив 
голову. Учені теологи, що 
вийшли на плятформу, вигля-
дали ніяково, а один з них, 
несподівано махнувши рукою, 
чкурнув униз сходами і по-
біг, шкутильгаючи, щоб прн-
лучнтнсь до професора Пав-
лІ і меишости, яка залиши-
лась біля нього. Павлі підніс 
голову, якось нерішуче під-
вівшнсь пішов і сіп неподалік 
старця Івана і Папи Петра. А 

за ніш, лишаючи порожні 
лавки, пішли його непохитні 
співвірці. 

Імператор звернувся до них 
сумним голосом: 

„Що ще можу я зробити 
для вас? Дивні люди! Чого 
ви хочете від мене? Я не 
знаю. Скажіть мені ви самі, 
вн, християни, покинуті біль-
шістю ваших братів і провід-
ннків і засуджені почування-
мн загалу: що є найцінніше 
для вас'ў християнстві?" 

Слово старця Івана 

Тоді, прямий і стрункий, ЯК 
біла церковна свіча, підвівся 
старець Іван і ласкаво відпо-
вїв: 

‚.Великий імператоре, Най-
ціннішим для нас у хрнсти-
янстві є сам Христос — Він 
Сам, і все інше спочНвас на 
Ньому, бо ми знаємо, що в 
Ньому вся повнота Бога От-
ця перебуває тілесно. Але від 
тебе також, пане, ми готові 
прийняти кожне благословея-
ня, якщо тільки прйзнасмо в 
твоїх руках святу руку Хрн-
стову. І тут наша пряма від-

повідь на твоє питання, що тн 
можеш зробити для нас: внз-
най тут тепер перед нами Ісу-
са Христа, Сина Божого, що 
прийшов у тілі, постав з мерт-
внх і прийде знову — визнай 
Його, і ми приймемо тебе з 
любов'ю, як справжнього по-
передннка Його славного дру-
гого приходу". 

Він замовк, дивлячись упер-
то на імператора. Щось лихе 
сталося з великим мужем. 
Та сама пекельна буря зірва-
лася в ньому, як тої с}тталь-
ної ночі. Він зовсім утратив 
духову рівновагу, і всі його 
думки сконцентрувались на 
тому, щоб не втратити зовні-
шнього самоопанування і не 
зрадити оебе передчасно. Він 
робив надлюдські зусилля, 
щоб не кянутися з диким ве-
реском на промовця і не вп'я-
стися в нього зубами. Раптом 
почув він знайомий неземний 
голос: ‚Будь спокійний і ні-
чого не бійся". Він залипшв-
ся безмовним. Тільки його по-
темніле і до смерти подібне 
обличчя було скривлене, очі 
блискали. 

У той час, як старець Іван 

говорив, великий чародій си-
дів, загорнувшись у широчен-
ний трикольоровий плащ, 
що цілковито закривав його 
червону рясу кардиналів, і, 
здавалось, виконував якісь 
маніпуляції; погляд його бли-
скучих очей був розсіяний, а 
губи ворушились. 

Через відкриті вікна святн-
ні можна було бачити, як збн-
ралась на небі величезна чор-
на хмара, і незабаром усе по-
темигіло. Старець Іван усе ще 
дивився з острахом і здиву-
ванням на мовчазного інпе-
ратора; нагло він відкинувся 
з жахом назад і, повернув-
шнсь довкруги, вигукнув прн-. 
душеним голосом: „Діти, це 
— антихрист!" І в ту саму 
мить пронісся приголомшли-
внй лоскіт, величезна куля 
блискавки спалахнула в свя-
тині і огорнула старця. Усі 
християни остовпіли. Коли 
вони прийшли до себе, ста-
рець Іван лежав мертвий. 

Імператор, блідий, але спо-
кійннй, звернувся до зборів: 

„Ви бачили Божий суд. Я 
не бажаю смерти нікому, але 
мій небесний Батько мститься 

за свого улюбленого сина. 
Справа полагоджена. Хто по-
сміс спротивитись Всемогут-
ньому? Секретарі, пишіть: 
„Екуменічна рада всіх хрнс-
тнян, після того, як небесний 
огонь убив божевільного опо-
нента божественного масста-
ту, одностайно визнає імпера-
тора Риму і світу своїм най-
в ні цим провідником і паном". 

Осуджує Папа Петро Другий 

Нагло слово, проречене го-
лосно і внразпо, пролунало в 
святині: „Контрадщітур". Па-
па Петро Другий, багряніш 
на лнці і трясучись від гніву, 
підвівся і підніс своє жезло в 
напрямі імператора: 

„Наш єдиний Пан це — 
Ісус Христос, Снн Бога жнво-
го. А хто ти є — ти щойно по-
чув. Щезни тн, Каїне! Про-
пади ти, посудино диявола. 
Силою Христа, я, слуга слуг 
Бога, проганяю тебе назавж-
ди, скажена собако, з Божої 
пастви і віддаю тебе твоєму 
батькові. Сатані. Анатема, 
анатома, анатема!" 

ПОКИ ВІН говорив, великий 

чародій безугавно манідулю` 
вав під своїм плащем. Пролу` 
нав удар грому, голосніший, 
як анатемаѓ І останній з Пап 
упав мертвий.' 

Вистуц професора Павлі 
— Ось так гинутимуть з 

рукн мого` Оатька всі мої ао-
роги! — сказав імператор. 

— Переант, переант! — за-
кричалн тремтючи князі Цер-
квн. 

Він повернувся і, спираю-
чнсь на плече великого чаро-
дія, поволі пішов до дверей 
ззаду платформи, а за ним 
рушив натовп: У залі зали` 
шились два трупи і натовп 
хрнстиин, напівмертвих, від 
жаху. Єдиною, людиною, що 
не втратила самоопанування, 
був прсчресор Павлі. Загаль-
ний жах здавалось" розбудив 
усі сили його духа. Він вигля-
дав надхненно і маєстатично. 
Рішучими кроками зійшов вій 
на плятформу`; і, сівши на по-
рожнс крісло^"одного з дер` 
жавних секретарів, узяв кла` 
поть паперу і почав писати. 
Скінчивши,.підвівся і голос-
но прочитав і' 
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гів станіславівської гімназії 

Пригадую докладно: був 
погідний травневий ранок... 
мн — матурадтн вишикували-
ся в парку Ромаддкана. Пів-
кілометра до українсько! чо-
ловічої державно! гімназії ми 
наршували символічним клн-
ном.: попереду один, за ним 
два, далі три, чотири — остан-
ній ряд практично займав ці-
лу вдирину вў#иді, . . Хю. буА 
попереду^ — не пригадую. Так 
сама не пригадую, хто. був у 
другому ряді, — в к о трому` 
був я... Натомість добре- при` 
гадую, що коло жіночої прн-
ватио! гімназії УПТ настрій 
був „героїчний", і що цей 
настрій перед дверима нащої 
гімувазД раптом, зник у під-
пілля п'ят, поступаю чи сь 
страхові перед матурою. 

Докладна пригадую, що ще 
в останній хвилині мені акла-
далд в, голову математичні 
правила — по мене- окремо 
посилали сторожа, щоб я 
врешті „ з в о л н в " увійти, Я 
врешті „звoлив,,^ ўвіяти. А 
самої матурн я не можу за-
бути просто тому, що вона — 
клята мені щороку сниться. 
(Як сниться?-—так, що я . . . 
‚‚паду" з математики: не знак), 
Йолоп я один, тридев'ятий, 
скільки а + 6 2 . . . який ідіо-
тнчний сон! ? Адже, сві-
домість каже мені, що це яі-
яка матура — я ж такий ся? 
воволоснй, як і мій іспнтатор 
— але, факт фактом: я таки 
не знаю, скільки дав а + 62...) 

Я 

Те, що я забув із тих днів, 
має своє виправдання: з то-
го часу минуло тридцять чо-
тнри роки... Наш добрий Ога-
иис.`іавів (до якого назви в 
нас так само мало сантнмен-
ту, як багато —г до самого 
міста) за той час міняв назву 
аж чотири рази: (Станісла-
вуф), Станіслав, Станиславів 
і Івана - Фралківськ. 

Зазнавала перемін і наша 
школа: державна чоловіча 
гімназія, при вул. Липовій, 
ч. 44, В 1S45 р. вона, переста-
ла існувати. Лишилися тіль-
ки розсипані по широкому 
світі її діти і їхні діла, І от 
тепер, у півстоліття першої 
матури в цій куЗні знання й 
х а р а к т е р і в (1913 — 1963), 
якась золота душа піддала 
думку зробити з'їзд усіх абі-
турентів - матурантів нашої 
гімназії. 

З'їзд, що відбувся в суботу, 

гІОД 
22 червня 1963, в залі під 
церквою св. о. Миколая, в 
Торонті, Канада, не був вели-
кою аферою. По-перше, за 
один день не можна Києва 
збудувати, тільки вісімдесят 
осіб приїхали на, близько со-
рок річннків-вялускників гім-
назіі (охже: два на річник...). 
Не маємо претенсій до неду-
жнх, професійно перешкодже-
них тощо. Натомість, годі, внп-
равдовувати тих, які вважа-
лн, що „й без них буде бага-
то учасників", ба, махали лег-
коважно рукою, мовляв, „та-
кі з'їзди допоможуть як мерт-
вому кадило" . . . Таке трак-
туванид. справи, — поемерх-
ннн поличний нашій матері 
кормихельці (мовляв, наша 
гімназія нічого йому не да-
ла...). Насправді ж, це доказ 
духової старости й „внкінчеп 
носѓи" людей, які — замість 
іти в житті тим символічним 
клином, що розсаджув всі пе-
решкоди — перейшли на по-
хилу площу снобізму й іиерт-
ного глузування з усіх і всьоі 
ѓо... Такі з'їзди мають за ціль 
знову пов'язати; ті в у з л и 
Дружби, сџільннх переживань 
і спільної дії, які полереривА-
лала мачуха - доля і кусиик-
по-кусннкові відбудувати об-
раз та історію вашої спільної 
найвужчої баіькіящиня. 

Перший контакт учасників, 
після Богослужби, на залі, 
пройшов під гаслом: „своя 
своїх не цозяаща"... В бага-
тьох випадках товариші з тої 
самої лавки в клясі представ-
лялися овдин одному, як лю-
ди, що вперше себе бачать. 
Сивизна, лисина, зморшки — 
ось головні „вороги народу", 
що з другів поробили незна-
йомих. 

Яке велике щастя, що ніх-
то з учасників не загадав осо-
бистими звітами — жнттспн-
самн з'ясувати історію цих 
зморшок, лисин і сявнзм — 
мені здасться, кожний, тругий 
звітодавсць розридався б і не 
докінчив би свого оповідая-
и я . . . Але й без оповідань те 
„людське, м 'яке" в серцях 
учасників знаходило свій ба-
гатомовний вияв: у пасивно-
му уважливому спостеріганні 
-— обсервації знайомих і не-
знайомих, у сконцентровано-
му сприйманні доповідей, у 
Захопленому кантуванні жар-
тівливих споминів про гімна-

Спомин про Марійку Чайку-Орлик 
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ВТОРОНП 
повідомляє, що 

в суботу, дня 14-го вересня 1963 роиу 
о год. Ђ-іЛ по полудні 

в ДОМІВЦІ КАНАДШСЬКОЇ К А Н Д Е Л Я Р П 
при вул. 297 Каледзи, Торонто 

— відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Відділів УНС 

ТОРОНТОНСЬКОЇ ЄНРУГИ 
на які всі Відділи повніші вислати бодая 

ДВОХ ВІДПОРУЧНИКГВ 
т 

В програму Зборів ввійдуть: 
1. Звітування Управи; л Л л „ „ -
2. Вибір Комітету для вшанування 70-ої річниці „Свободи 

і УНСоюзу; , ._. 
'З. Обговорення.нової ахцндентовоі грамоти та інші оргаві-

заційлі справи. 
За Упваву 

І. МЕЛЬНИК, голова О. МАКСИМІВ, секретар 

1 

Несподівано прилетіла до 
нас сумна вістка з далекої Ќа 
ліфорнії, що там упокоїлася 
в Бозі 6-го травня 1963 р. на-
ша дорога подруга Марійка 
Чайка. 

Багато з нас знало Марій-
ку в Ню Иорку, куди вона 
приїхала в 1928 р. молодою 
дівчиною з рідної України. 
Тут вона скоро познайомила-
ся з однолітками, бо був це 
час, коли сюди чисельно прн-
їжджала молодь з України. 
Молодь ця жила ідеями укра-
їнського націоналізму, дехто 
з неї був членом УВО, а тому 
Не диво, що незабаром постас 
тут українська націоналістич-
на організація, що в 1931 р. 
приймав назву Організац і я 
Державного Відродження Ук-

зійиі часи, та гротескної ха-
рактернстики директорів і 
ѓпрофесорів, з яких'деякі че-
кають своєї посмертної рега-
білітадіі, у гордому ствер-
дженні ,що наша гімназія й 
наші професори навчили нас 
конкретно конструктивно пра-
цювати і в спонтанному одоб-
ревні ідеї видання докумсн-
тальної праці про. станисла-
півську гімназію. Щоб соліда-
ризуватися з позагімназійші-
ми станиславов'янамн, рішено 
не видавати окремої книги 
про цю школу, тільки вміс-
тити працю про гімназію, як 
один відділ загальної книгн-
альмаиаха про Станиславів-
щняу. 

Парадоксальний висновок 
з'їзду: хоч л е я к і учасники 
були розчаровані, мовляв, не-
багато зискали — неприсутні 
таки чимало втратили. А ще 
більше втратила справа прн-
збнрання матеріалів - доку-
местів і видачі книги. Ціле 
щастя, що с ще нагода на-
здігнати втрачене: на другий 
рік, у Клівленді. Огайо, Аме-
рика, плянусться Великий 
(2-денний) Загальний З'їзд 
Сганнславов'ян, що мас за 
мету с к о н с т а т у в а т и всіх 
доступних жителів тісї землі 
і рішити справу видачі книги 
про Станиславівщину. Так, 
чи інакше. Клівленд мав го-
тову організаційну апарату-
ру, яка вже підготовляє З'їзд. 

Нам — станиславов'янам 
лишається: 1. творити по 
більших скупченнях реґіо-
нальні Комітети Станиславо-
в'ян, з метою призбирати ма-
теріялів - документів (світ-
лин) необхідних для видання 
книги, а далі, грошових фон-
дів'для задуманого діла; 2. 
на місцях подбати за иай-
більше число учасників пля-
нованого З'їзду. 

Кореснпонденцію в справі 
матеріялів про станиславів-
ську гімназію слати на адресу: 

W. Makar. 140 Bathurst Street. 
Toronto, Ontario, Canada. 

В c п p а в і планованого За-
гальвого З'їзду Станиславо-
в'ян у 1964 р. пишіть на адре-
су кореспонденційного секре-
таря Загального Реґіонально-
го Комітету Станиславоп'ян: 

Mr. Jaroslaw Krysztalo^A'ycz, 
1815 Corning Avenue. Cleveland, 
44109. Ohio. U.S.A. 

А грошові пожертви на за-
гальну К н и г у Станиславів-
щини ш л і т ь на а д р е с у : 

Dr. Michael Tymkiw. The Par-
ma Savings Co., 5839 Ridge Rd., 
Cleveland 14129. Ohio. U.S.A. 

О. Гайський 

раїнн. Марійка стає одною з 
основоположниць 10-го Від-
ділу ОДВУ в Ню Иорку, що 
якраз гуртував ту молодь, що 
недавно приїхала з рідних 
земель. 

Марійка була справді взір-
цевою членною 10-го Відділу 
ОДВУ та виконувала всі свої 
обов'язки сумлінно. Не опус-
кала жад'них сходин і імпрез, 
а найбільше ми всі П пам'я-
тасмо зі збірок на визвольний 
фонд, якому вона посвятила 
дуже багато часу. Вона все 
зуміла зібрати найбільше гро-., 
ша в кожній кампанії. 

Марійка не лише вміла 
зборатн гроші від других, але 
вона не жалувала на добру 
ціль і останнього свого влас-
ного доляра, хоч сама жила 
дуже скромно.- Знана вона бу-
ла й зо своєї доброти ft охоти 
помагати біднішим членам, бо 
був це час кризи ft багато із 
нас не могли найти праці ft 
таки бідували. Таким бідні-
шим Марійка все вміла по-
могтн й робила це зо щирого 
серця. 

Друга світова війна спини-
ла розмах діяльности ОДВУ. 
Багато членів опинилися в 
армії, а багато виїхали з Ню. 
Иорку. Далека Каліфорн і я 
заманила Марійку до себе, бо 
там опинилося кілька членів 
10-го Відділу ОДВУ і вони 
устаткувалися там не зле. 
Там Марійка найшла й свого 
мужа Теодора Орлика. 

Вже кілька десятків років, 
як ми не мали нагоди гово-
ритн з Марійкою, але її часто 
згадували й пам'ятали її доб^ 
роту, працьовитість і відда-
ність українській визвольній 
справі. Вона відійшла перед-
часно від нас. бо життя не бу-
ло ласкавим для неї. Але .в 
наших серцях і думках вона 
залишилася все усміхненою, 
все готовою помагати бідні-
шнм, все готовою працювати 
для Організації. Залишила 
вона в смутку свого мужа й 
двоє діточок Маріянну й Те-
одора мол. та численних дру-
зів і подруг. 

Деякі з її подруг і друзів. 
замість ќвѓѓів на її могилу, 
зложили датки на допомогу 
українським науковцям в Сар-
селі, які працюють над укра-
їнською енциклопедією й ін-
шимн науковими працями. 

Датки зложили: Володн-
мир і Павлина Різник $7.. 
Евгенія Сцібайло $5., Онуф-
рій і Льоня Гаврншенко $ 5.. 
Евгенія Квочко $ 5., пані И. 
Луців $5. , Ола Маліѓ ловка 
$ 3. Разом $ ЗО. які пересла-
но на призначену ціль через 
Головну Управу Українсько-
го Золотого Хреста. 

Паалниа Мнгаль-Різннк 

В Ню Йорќу немає шкільного страйку, 
вчителі дістали збільшені платні 

Ню Яорк. — В неділю 8-го 
вересня загальні збори чле-
нів Об'єднаної Учительської 
Федерації більшістю 5 265 до 
181 прийняли договір про 
працю, який заключнли їх-
ні делегати з представника-
Мн Міської Управи міста Ню-
Иорку, і внаслідок того не ді-
йшло до страйку вчителів, я-
кин мав початися в понеділок 
вранці, бо цього дня почало-
ся шкільне навчання в цьому 
місті. Цей шкільний страйк 
турбував учителів, Шкільну 
Раду, Міську Управу та 8-мі-
льйонове населення цісї мет-
рополії вже від півроку, бо ва-
жко було прийти до порозу-
Міння між організацією вчн-
телів та містом, представники 
якого твердили, що немаѓ 
грошей на збільшення пчи-
тельських платень, бо треба 
фондів на здійснення шкіль-
Иої десегрегації в деяких шкі-

льннх районах. Згідно із за-
ключеним договором, вчитель, 
ські платні будуть збільшені 
на 580 долярге впродовх двох 
років, що коштуватиме міську 
управу понад 20 000 000 дцля-
рів. Учителі матимуть ще й 
інші поліпшення в своїй пра-
ці. Вчителі тішаться цією пе-
ремогою, а міські посередни-
кн кажуть, що перемогли тут 
шкільні діти, бо місто для 
них погодилося збільшити 
платні для вчителів. 

ф Продукують сконцентрова-
нс пішо, так зване „інстснт 
бір". З нього за допомогою про-
цесу заморожеиня усунуть 75 
відсотків води, щоб його легше 
було перевозити. Але консу-
иенти не зможуть купувати 
цього пива, бо в скоацентрова-
пій формі його перевозитим)-ть 
із пнвоварекь до інших брова-
рів, а крамниці дістануть до 
розпродажу вже звичайне пи-
во з повною водою- і такс будуть 
продавати покупцям. 

ВСТУПАЙТЕ ЕЧЛЕПЬІ 
УНСОЮЗУ! ! 

Видавництво Шкільної Ради — ЎНЌА 
— видало — 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 
затверджені 

ШКІЛЬНОЮ РАДОЮ 
до вжитку п наших школах українознавства 

Новий буквар і Перша читанка Уклад і текст К. 
Кисілевського (з ілюстраціями в трьох кольорах) 

К. КисілевськнЛ ВипчяЛмо українську мову, почат-
ковнй підручник для пізнання правописних і мов-
ннх явищ, частина І, 

К. Кисілевськнй: ІІравопнс-ні листки для II і вищих 
років навчання 

К. Кисілевськнй: Вивчаймо українську мову, право-
пнсні ft граматичні вправи для четвертого й п'я-
того років навчання української мови 

Р. Романеячук: Українська читанка для II року нав-
чания української мови 

Е. Ю. Пап енський: Українська `штамќи для III року 
навчання української мови 

Е. Ю. Пеленськнй: Українська читанка для IV року 
навчання української мови . .-

К. Кнсіловський: Українська читанка для V року 
навчання української мови - . . . . . . 

К. Кисілевськнй: Українська читанка для VI року 
навчання української мови . 

М. Овчаренко: Українська читанка. „Золоті ворота" 
для VII року навчання 

К. Кисілевськнй: Хрестоматія з українсько! літера-
тури для VIII і вищих років навчання української 
мови .. . ._. . . . 

К. Кисілевськнй: Граматика українськім мови .-— 
В. Янів: Нарис української культури для VIII і вн-

щнх років навчання _ 
І. Крнп'яксвнч: Історія України для V і вищих ро-

ків навчання 
М. Дольницькнй: Географія України (нове, перероб-

лене й доповнене видання) для V і вищих років 
навчання . . . 

Е. Жарськнй: Географія — Природа України для 
VII і вищих років навчання 

Географічні .юшити І контурові мала України для 
вправ) для всіх років навчання . . . 

Е. Жарськнй: Рухалќа, гри, забави, парне програми 
фізичного виховання . . . 

Програми навчання ѓі виховання . 2.00 
Шкільні деннаќя і.оо 
Ш к і л ь н і каталоги 1.00 
Свідоцтва .-
Бансові карти 

Замовлення висилати на адресѓ: 
EDUCATIONAL COUNCIL — U.C.C.A. 

SHKILNA RADA 
P. O. Box 391 — С`оорег Station — New York 3, 

$2.00 
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Діліѓмося сумною вісткоіо 
з Рідними, Пршггеляин і Зішномимд, 

щ о дня 28-го серпня 1968 року 
несподівано відійшла у в^чнісц 

наша Найдорожча 

6л. я. Іаена з Домбравеьиик 
СТАДНИК 
- б. учителька 

Похорон відбувся дняѓ 31-го серпня 1963 рок'у 
з Української Католицької Церква Св. Цосн,фа, нД 
цвннїар Св, Инколан в Ш и к а ю . 

Залишила в смутку: 
мужа СТЕФАНА 
сестру ЛЮБОМИРУ РУДАКЕВИ^Г 

з мужем ІВАНОМ 
двох' братів в Европі 

РОМАНА і ОРЕСТА з Родинами 
- " " ' ' " " " " і " " ' " " і І 

! 

Ділимось сумною вісткою 
з нашими Рідними, Приятелями та Знайомими, 

що 23-го серпня 1963 року 
відійшов у вічність, в Торонті, Канада, 

заосмотреиий Св. Тайнами, на 84-му році життя' 
в а ш Найдорожчий 

МУЯЌ, БАТЬКО, ДІДУСЬ та П Р А Д І Д У С І 

6п. п. АНДРІЙ КОСТРУ БА 
Полороц Цокійного відбувся 26-го серцня. ̂ 8$8 

року і і церкви св. Миколая на цвинтар Нроівмкх 
у Торонті 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Горем прибиті: 

М А Р Ш — дружина 
Доньки, Сини, Внуки і Нравнукн 

П О Д Я К А 
Оцим бажшо скласти сердечну иоляку ясЬи. Дќ(заж. 

Приятелям 1 ЗшіГіомн.м за участь у похорриі, :іа внсловдсн-
ня співчуття, за пожертая т і Служби Божі 1 на КВІТИ. Н Я Д -
вяжку пожертв у пам'ять Покійного (у сумі $100.00) сі^іа-
даю на фонд будови нової цершіж св. Юрія в Ша Вк)ркуі 
де Покіяжвдс був членом парохП. 

ЯРОС`ЛАВ КОСТРУБкА, ORB 

т 

! 

ТВВЖШШтШАШ№ШЩШЖШ№ШЖШШЃ 

ІС0Ю30ВА_Н0ВІСТЬ: 

аа 
Невідрсалувава смерть вирвала з наших рядів 

одйогр з видатних старшим Армії ЎВЃЃ—^ 
Генеральцого Штабу Генерал-Хврунвв#гв 

ВАСИЛЯ ЧАБАНІВСЬКОГО 
Ц і є ю дорогою висловлюю мої найгліабші шШ$ 

чуття: Родині, Побратимам Зброї та Землякам Ш ^ 
тавцям. 

Хайѓ Земля Великого Вашияґтона буде Дврдго-
му Побратимові і Землякові легкою, а пам'ять про 
Нього залишиться в наших серцях вічною. 

ПЕТРО САМЎЃИЙ 
Генштабу Генерал-Хорунжий і 

ПОДЯКА 

$5,000 — 10,000 акцидентового забезпечення 
за 3 — 5 центів денно, або 
за 85 0 — $1.50 місячно 
в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ 
Негайно скористайте з нього! 

Цісіо дорогою висловлюю, свою щиру подяку Внсокопрсо-
сиищсшюму Иладшц ЛПтиславові, Всечесному Отчеа^ Куда-
иовичеві за пЄр4!Всденіиі іюхорошінх обрядів та ікшим Отадм, 

що брали участь в похороні 

БЛ. П. МОГО ЧОЛОВІКА 

д-ра Миноли НЕЗДІЙМИНОГИ 
Складаю також сердечну подяку докторам С`мішкам, 

Штийноні, Колонові і Поѓ о .у)ужині, та доќтепові ВДмотіповІ 
— :іа у.іілі-мпя лікарської допомоги бл. п. мосму чоловікові, 
а також аа участь в похороні. 

Паням: С`тратіснко, Дячспко, Омсчіюсіќ, Дсннсснко. Свр-̂  
дкяс,4 родяні Цмша, докторам Щшзгупжм, Шж. ІНвятов# в ІСЯ-
нади, докторові Шавіілі і його дружині а Огайо, пдхмдаовдуі 
Палаводі І МоралевІчсві аа окалання мені співчуттл і духв-
вої відвримка в тяжких хвилинах мого жаття. Друзам ного 
мужа, які вшанувала Ного тім'ять сердечним Словом над 
відкритою могилою: докторові Мамчурові від Товариства 
Ь^омІатантгв, НІЖ. Сердюкові від птівучнів Ко(їиляцькоі гіМ-
ітаіђ проф. Чупрунові від Прихильників УНР. редакторові 
Найді від СрКиої Яемлі, in.і;. Ді'ннсенкоиі від товаришівў іиж, 
ДуОрІвному від ЎТІ`Ї І 5 ТІ, Паням з 44 Відділу СіГА І з 
ОБВА аа всі їхні турботи пов'язані а улааттуваинвм иомву 
налі.лої трапели. Всім тим. що склалн квіти та причинилась 
в той чв ІНШИЙ спосіб до вшанування бл. нам'яти мого ие-
аабутнього мужа. 

Горем прибита дружина 
СОФІЯ 

1 ' ' 

У 70-РІЧЧЯ 
ВЕЛИКИЙ 

ОСІННІЙ 

ВИБОРОМ 

согазовий Д Е Н Ь 
НА 1964 РІК 

mmf^: 

„СВОШДИ" 
ІЗ ТРАДИЦІЙНИМ 

„МІСС СОЮШВКИ" 
— відбудеться — 

цього року в суботу і неділю, 14-го і 15-го ВЕРЕСНЯ на СОЮЗІВЦІ 

т 

ФФФФФФФЗФФ(Ш(ШФ 

ОКРЕМІ ІМПРЕЗИ 
в п'ятницю, 13-го вересня ввечері і в неділю, 15-го вересня пополудні і 

іаппяновані для відзначення 

70-річчя „СВОБОДИ" 

В суботу, 14. вересня о год. 3:00 поп. ВІДБУДЕТЬСЯ ВРОЧИСТІСТЬ ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТІШЦА 

Гетьманові ІВАНОВІ МАЗЕПІ 
У виконанні мистця проф. СЕРГІЯ ЛИТВИНЕНКА 

В неділю, 15. вересня перед полуднем 

У 

ввПре ІШреосв. Владика МСТИСЛАВ, Арзсш пнскоя УПЦ в З Д А 

ГЇ5БЛАГОСЛОВИТЬ ПЛОЩУ ПІД БУДОВУ 
УКРАЇНСЬКО)! ПРАВОСЛАВНОЇ К А П Л И Ц І 



=s 
СВОБОДА, ВІВТОРОК, 10-го ВЕРЕСНЯ 1963 Ч. 171. 

ф П Р А Ц Я 9 
Ф HELP WANTED FEMALE Ф 

11 НА ПОСТІЙНУ ПРАЦЮ, 
ЧЕРЕЗ цілий Р Ю 

ПОТРІБНО 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
т -

І 
КЕЛЬНЕРКИ 

ГОЛОСИТИСЬ: 

СОЮЗЊКА 
Ukrainian National Д и ' в 

Es ta t e 
KERHONKSOX. N.Y. 

ГОСПОДИНЯ 
Спання на місці, досвід, відло-
аідальність, прнсмннй дім в 
Long I s l and 2 дітей ( teenagers) 
І мала дитина, добра платня, 

постійна праця, останні 
рекомендації. Телеф. : 

(516) MAnhaaaet 7-293-1 

Џ П Р А Ц Я 
a HELP WANTED MALE 
HOSPITAL H E L P W A N T E D 

For Food Service DepL Thcura-
peutic Dietitian, куховарка no-
МІЧИНЦЯ, до послуги, до ролно-

ношування Іди. 
О 

П О Р Т Е Р Н , загальні помічники 
т 

МЕДСЕСТРИ, помічниці. 
Конечний досвід, мусять гово-
ратн і розуміти по-англійськи. 

Ультра модерний шпиталь. 
P a r k w a y Hospital 

70-35 U S St., Forest 11 ills 
I N D Sub. E or F to Continental 

Avenue. 

Die Makers 
Drop Forge 

Hammer 
Operators 

J. WISS A SONS CO. 
33 Littleton Avenue 

NEWARK, N.J. 

STATIONARY ENGINEER 
N . Y . C , L i c e n s e . . 

Постійна' праця. Досвід при high 
pressure boilers. Приємна атмос-
фера праці, юнійні бенефітн і 
платня. Голоситнсь особисто: 

9 -г- 1 п і д ПОИ. ДО П'ЯТНИЦЬ 

Flower A Fifth Ave. Hospitals 
5 th Ave a t 106 St, N. Y. C. 

Equa l Opportuni ty Employer. 

П Р А Ц Я 
MALE4FEMALE 

EAST SIDE AGENCY 
167 Et 86 S t EN 9-8383 

Потребує мужчин і жінок. Спан-
ня на місці або ні. — прнбн-
оальішці, кухарки, до товарнеѓѓ-
ва, господині, медсестри, шофе-

рн, льокаі і господарі. 

Театр ім. Л. Курбаса в Австралії виставив 
„Акторів" Л. Полтави 

25 серпня присутні побачн-
лк в Народньому Домі в Ес-
сендоні в Мельбурні, Австра-
лія віршовану п'єсу Л. Пол-
тави „Актори" в бездоганно-
му виконанні наших визнач-
ннх сценічних мнстців Ірени 
і Степана Залеських. 
Безперечно це новина на на-
шін театральній сцені. І як 
усяка новина так і ця поста-
нова п'ссн напевне буде матн 
гарячих прихильників; буде 
матн таких, що скажуть „єѓ 
борщ", якщо йдеться п р о 
зміст п'ссн; і будуть такі, що 
просто поставляться непрн-
хнльно до композиції п'ссн. 
Хоч композиція п'ссн віршем 
дуже тяжка й складна, то з 
нею Л. Полтава впорався не-
погано. А зрештою можна 
всіляко ДИВИТИСЯ на компо-
знцію цього віршованого тво-
ру Л. Полтави для сцени. 
І хай кожен, як хоче, судить 
п'ссу, але артисти Залеські 
виконали її, такою як вона є, 
прекрасно. 

У творі с велике накопн-
чения ідей, історії, трагедії 
горя й величі України в П 
непоборності навіть у нанчор-
ніші часи. 

Це п'сса виключно для пуб-
ліки, яка добре знає історію 
України від давнини до най-
новішнх часів, а не для пе-
ресічного глядача чи молоді, 
яка мало знас або, майже, ні-
чого не знас з історії Укра-
їни. А моменти езоповської 
мовн в п'ссі („Давно загинув 
швед біля Полтави, а Швеція 
живе собі та живе") ще біль-
ше роблять п'ссу незрозумі-
лою для тих, що не знають 
добре нашої історії. 

Але це все менше важне. 
Театр сьогодні ставить одну 

FOR SALE 

ФАРМА 
100 акрів або й більше, малий 
дім, Гараж, яринна ферма, по-
над 40 р. на тім місці, потік пе-
реплнвас, можна загатити і 
зробити озеро т а провадити ЛІТ' 
ннськр. В сусідстві укр. `родина. 
Продасться тільки через ста-

рість. Ціяа S7.500. Писати: 
L R. Saunders 
A T H E N S , N.Y. 

ФАРМА 
12 м. від Sa ra toga SpringB при 
добрій дорозі, 170 акрів, 40 акр. 
орної землі, решта ліс, тверде 
дерево, електрика, 'газ, телефон, 
хата 6 кімнат, олявне огріван-
ня, джерельна вода, потік 
п е р с п л и вас через фарму, 
власник провадив 42 роки, про-
дас тільки з причини смертн 
жінки з а половину ціни $7,000. 

По Інформації пасати: 
Thomas SOKACH 

R D 1 
Middle Grove, N . Т . 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ 
в НЮ ЙОРЌУ 

ПОТРЕБУЄ НЕГАЙНО 

АДМІНІСТРАТОРА 
Зголошення письменно: 

UKRAINIAN NATIONAL HOME 
142 — 2nd Avenue — New York 3, N. Y. 

L 

HUDSON COUNTY 
NATIONAL BANK 

Jersey City 

Bayonne Guttenberg 
Hoboken 
Union City 

North Bergen 
Weehawken 

ФІНАНСУВАННЯ 
ABTA . 

п ссу, завтра поставить іншу. 
А важливе те, що Театр ім. 
Курбаса відновив діяльність. 
Нехай він підіймається все 
вище в мистецькі небеса. Бо 
без театру „ми не ми, як на-
рід", нам тоді бракує нашої 
духової частки. ' 

Коли нестас театру то в 
нашому духово - культурному, 
життю створюсться порожне-
ча, якої нічим не заповниш 
ані книжкою, ані музикою, 
ані співом. Цю порожнечу 
заповнюють самі собою, якби 
силою природнього гону на-
родного духу, аматорські й 
драматичні гуртки. Але поки 
драмгурток не виросте, то по-
рожнеча так і лишається не 
заповненою. Коли ж театр 
знову стає на` ноги, то те 
щось, що гнітило нас, муля-
ло нас, як сучок під боком, 
зникає, нам приходить полег-
ша на душі й ми стаємо зно-
ву духово повною, жнттсра-
дісною цілістю. А коли насо-
лоджусмося сценічним мнс-
тсцтвом таким, як його нам 
дає подружжя Залеські, то 
забуваємо навіть, що ми не 
в Україні, а на поселенню в 
далекім краю. Ось така є сн-
ла нашого театрального мис-
тецтва. 

Ст. Радіон 

УСК Ню Йорќ відбув свої річні Загальні Збори 
(Закінчення Із 1-шоІ crop.) 

сплатив $5,984.00 морґеджу 
та $2,237.00 його процентів за 
закуплене перед кількома ро-
камн грище. Згідно з цим 
грнще УСК-у, вартости біля 
$80,000.00, мало при кінці зві-
тового часу вже тільки $38,-
551.00 морґеджу. 

На Зборах переведено вн-
бір 15 членів Ради Дйректо-
рів, на зміну десятьом, яких 
каденція закінчилася, та п'я-
тьом, які уступили. Новими 
членами Ради стали: Степан 
Барднгула, Степан Боднар, 
Василь Босий, мґр Петро Гри-
горович, Іван Дзядів, д-р Мар. 
кіян Жегалович, Оснп Кар-
пннський, Степан Качмарсь-
кий, Євген Луцький, Миро-
слав Пастушенко, Роман Ско-
робагатий, Ольга Стецьків, 
Роман Сулнма, Петро Ференц 
і Кирило Яцук. Також пере-
ведено вибір Контрольної Ко-
місії, в склад якої увійшли: 
Іван Винник — голова, Євген 
Луцький, Ярослав Томоруґ — 
члени і Ігор Захарчуќ — за-
ступник, та Товариського Су-
ду в складі: д-р Василь Один-
ськнїі, д-р Микола Шпитко, 
д-р Василь Жовнір — члени і 
Володимир Королик — за-
ступник. На пост голови Ради 
Директорів вибрали Збори од-
ноголосно дотеперішнього го-

УМІ в Балтиморі, Мериленд 
3-го вересня Український 

Музичний Інститут, — Відділ 
у Балтиморі, почав новий на-
вчальний рік 1963764, входя-
чи в 10-річчя свого існування. 

В останньому ш к і л ь ному 
році цей В і д д і л проводив 
свою педагогічну роботу в 
клясі фортепіяну, яку вела 
керівник балтиморської Шко-
ли УМІ, проф. Лідія Шав'як, 
та в клясі скрипки, яку вів 
проф. Ярослав Лабка, керів-
ник Школи УМІ в Трентоні. 
Учні обидвох кляс діставали 
теж систематично науку тео-
ретичннх предметів. Завер-
шенням навчальної праці був 
— успішний дев'ятий річний 
концерт - попис 2-го червня 
ц. р. прн замітнім зацікав-
ленні громадян. Слухачі теп-
ло сприймали продукції уч-
нів, якими вони показували 
свій розвиток в науці гри на 
згаданих обидвох інструмен-
тах. 

Відділ УМІ в Балтиморі 
брав теж активну участь в 
громадському житті. В грудні 
1962 влаштував вдалу юві-
лейну Лисенківську Акаде-
мію, яка була однією з кра-
щих культурних і м п р е з в 
Балтиморі в останніх роках, і 
яка здобула щире признання 
публіки. 

Слід згадати, що учні нашо-
го Відділу як фортепіянові 
солісти, виступали в громад-
сько - національних імпрезах 
останнього шкільного року, 
Листопадові Роковини, Акаде-
мії з приводу 20-річчя ЎПА, 
на Вечорі пам'яті Константн-
нн Малицької, в Шевченків-

ській Академії, на Святі Жін-
кн-Героїні, та на ювілейних 
святах місцевих В і д д і л і в 
„Провидіння" і Українського 
Народного Союзу. 

Коли балтнморськнм хорам 
чи співакам потрібно було до-
помоги у ф о р т е п і я новому 
акомпаніяменті — вони завж-
ди знаходили її в УМІ. 

Провід УМІ — Балтимор 
задумўе з новим шкільним 
роком, який с роком його ма-
лого ювілею, поглибити свою 
педагогічну п р а ц ю , даючи 
рівночасно свою допомогу в 
секторі громадського життя 
там, де вона буде бажана 'І 
потрібна. Відділ УМІ впевне-
ннй. що в своїй праці він 
знайде щиру підтримку всьо-
го нашого громадянства. 

Богдан Мськнй 

є Ректор Вільного Упіверси-
Твту в Західньому Берліні проф. 
Ерќст Гайніц видалив з універ-
снтетського гуртожитку студен-
та, щодо якого виявилось, що 
він с членом тайноі студентськоі 
організації, яка займасться пач-
куванням німців із Східнього 
Берліну до Західнього. Цей роз-
порядок викликав публічну пал-
ку полеміку. Внаслідок інтер-
венціі політичних чинників TO-
го студента допустили назад до 
гуртожитку, але він погодився 
переїхати на найближчий семе-
стер до іншого університету в 
Західній Німеччині. Західньо-
берлінські студенти . перевели 
крадькома — підземними туне-
ллми, або вантажними і особо-
ними автами - сотні втікачів Із 
Сходу на Захід. Але багато їх 
попались в руќн східньо-німець-
коі поліції 1 тому частина про-
фесури і батьки с проти такої 
небезпечної ДІЯЛЬНОСТІ!, яка НІ-
бн відтягас студентів під науки. 

лову д-ра Ярослава Восвідку. 
В дальшому Збори вислови-

лнся за посилення збірки 
фондів . на сплату грища, 
дальшими стараннями над 
тим, щоб підховатн свою мо-
лодь, яка прийшла б на зміну 
чужим змагуяам першої дру-
жння, створенням окремого 
відділу Українського Народ-
ного Союзу при УСК-у і схва-
.інлн висловити спеціяльну 
подяку тренерові Василеві Бо-
сому за його працю над дру-
жинамн молоді та закуп ви-
рядів для дружин, сіток і м'я-
чів. Також Збори і доручили 
управі УСК-у вислати пнсь-
мові подяки паням, які спів-

влаштовуванні імпрез. Вкінці 
члени Ради Директорів і уп-
рави УСК-у поділилися з прн-
сутнімн інформаціямн про по-
роблені приготування і плянн 
недалекого вже святкування 
15-ліття УСК-у. В програмі 
цього ювілею УСК-у перед-
баченнй 12-го жовтня бенкет 
із запрошеним тостмайстром 
д-ром Я. Падохом, гол. секре-
тарем УНСоюзу, та виступа-
мн гумористів Ікера, Понеділ-
ка і Радванського. В неділю 
13-го жовтня мають відбути-
ся в цій програмі в Ню Иор-
ку футбольні змагання „Три-
зубу" і УСК-у за Чашу Ук-
раінського Народного Союзу. 
Нова управа УСК-у буде вн-
брана на першому засіданні 
Ради Директорів в новому 

працювали з управою прн складі. 

„Тризуб" переміг „Чорноморську Січ" 
в грі за Чашу Луїса 

Філядельфія, 8 вересня. — 
У фінальних змаганнях за 
Чашу Луїса, що її вже два ро-
ки держить в своїх руках 
‚.Тризуб", зустрілися дві ук-
раїнські дружини Американ-
ської Футбольної Ліѓн. Це бу-
ла вже друга фінальна гра, 
бо перша зустріч цаі Чашу 
перед вакаціями закінчилася 
порішеною 1:1. В рішальних 
змаганнях минулої неділі 
„Тризуб" здобув перемогу 
3:0. До перерви вів „Тризуб" 
2:0, при чому суддя не при-
знав одних воріт для „Чорно-
морської Січі", що їх здобув 
з вільного 3. Снилиќ. Після 
воріт, стрілених прямо в сіт-
ку, суддя заявив, що це мав 

бути посередній вільний. В 
другій півгрі „Тризуб" закрі-
пив за собою перемогу треті-
ми воротами. Обидві дружини 
виступили в ослаблених, щє 
не вповні скомплетованих 
складах. В „Тризубі" напад 
був найкращою формацією, в 
„Чорноморській Січі" власне 
напад був значно слабший, як 
добрі лінії ^помочі і оборони. 
Вже в перерві зустрічі „Чор-
номорська Січ" склала на ру-
ки судді протест прови вислі-
ду цих змагань через участь 
в красках „Тризуба" змагуна 
Моргала, який в минулому се. 
зоні грав у „Чорноморській 
Січі", а ці змагання були ще 
закінченням гор минулого се-
зону. 

BUSINESS OPPORTUNITY # 

FRANCHISED ICE CREAM 
STORE 

Один з найліпше положених на 
Тайме Сквері. Ідеальне для по-
дружжя або спільників. Потріб-
но готівки $26.000. Доскон. куп-

но, спішіть. Тел. власника: 
LA 1-3036 

ГРОСЕРНЯ 
з влаштуванням н а гросерню 1 
м"ясарню. Засн. 1928 Р- Відлов, 
на делікатессен. Також 2 мур. 
будинок. Продасться разом або 
окремо. Визисс дас $1200 тнж-
нево. Доск. нагода. Огляньте. 

Тел . власника F L 9-6570 

W A T E B F B O N T BUSINESS, 
Lon^ Island 

Б а р а і ресторан Boat Mar ina 
апартаменти, всі кухонні влаш-
тування, велике поле до парку-
вання. Ціна на скорий продаж. 
Треба оглянути, щоб оцінити. 

Спішіть вже. Тел. : 
516 ОЕ 2-9264 

Відділи УНС басейну твердого вугілля 
відбули річні збори 

(Закінчення із 1-шої crop.) 
дого Вугілля, де нещасливі Гентош подав приявним пред-

станинќам Відділів ряд прак-
тичннх вказівок для пожвав-

випадки трапляються в дале-
ко більшій пропорції ніж і ін-
ших районах. Ця нова забез-
печенева грамота дас секре-
тарям і організаторам добру 
нагоду поширити рівночасно 
Й забезпечення на життя. Го-
ловннй предсідннк поінформу-
вав дальше прнявних про за-
початковану вже акцію Сти-
пендійного Фонду УНС. як і 
про ряд інших акцій, включ-
яо із захистом для старших 
віком членів на Союзівці. Пі-
сля звітів та доповіді відбу-
лася жива дискусія, на закін-
чення якої голова Округи п. 

лення дальшої праці у їх Від-
ділах та в Окрузі. На порядку 
нарад була ще справа відпо-
відного відзначення 70-річчя 
УНСоюзу в 1964-му році. До-
ручено Управі Окружного 
Комітету приготовити в цій 
справі відповідний плян та 
програму. Нову Управу Ок-
ругн переобрано в дотеперіш-
ньому складі з пп. М. Генто-
шем, як головою, Вол. Черне-
ґою — його заступником, їв. 
Петрунцьом — секретарем та 
А. Словаком — касиром. 

РЕСТОРАН і ТАВЕРНА 
Oyster Bay, L. І. — з а л н т а с т ь -
ся помешкання з 4 Н кімнат. 
Добре постав, бизнес на 60 осіб. 
Продасться тільки через недугу 
за $20,000. $300 рент. Pa rkway , 
продасться також бизнес і по-
сілість з втратою з а $45,000. 

Досконале купно, огляньте. 
Власник 616 WA 2-6956 

'ШЩкшчтш$п'П 
48 Е 7th St 

TeLs OR ^Звбві New Yotk City 
С Л О В Н И К И : Англійсько-Укра-
Інськнй т а Украінсько-Англій-
ський (нове видання) в двох 
частинах, crop. 1804 по $6.00. 

Комплет: $12.00. 

ВИСНЛКОВЕ БЮРО 

Roman Parcel Service 
141 2nd Ave^ New York City 

Tel: OR 5-7430 
— внсялао — 

П А Ч К И з ОДЯГОМ 1 Х А Р Ч Е В І 
Н а складі всі потрібні товарі 

по низьких цінах. 

R E A L ESTA TE 

ВИКІНЧУВАННЯ 
МЕБЛІВ 

9000 rt, рент $276, даром огрі-
вання, 2 Spray Booths, 3 Com-
prcaaers, 8 Pressure Tanks . Many 
Windows, good A light. Прода-
сться тільки через старший вік. 
Досконале купно. Огляньте, на 

скорий продаж $10,600. Тел . : 
RA 8-9021 оѓ 616 А В 1-6690 

ФАХОВА ВИРІБНЯ 
КАБІНЕТІВ 

влаштування в кухні і лазничці. 
Також столярство — потрібно 
доброго партнера до бизнесў. 
Досконала нагода для відповід-

ного мужчини. Не пропустіть 
нагоди, спішіть вже. 

Тел. : OL 1-1805 

Є RESORTS FOR SALE Ф 

KERHONKSON, N. Y. 
Вдова продає з втратою 15-род. 
літній ресорт, 2 і 3 кім. бонгвла 
і апартаменти. Ввесь комфорт, 
касино. басейн. 13 акрів, блнз. 

Союзівки. Мусить продати. 
Тел. : (212) D I 6-1373 

Кастро називає Кеннеді „Батістою наших 
днів", гіршим від Айзенгавера 

TRIDENT SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

БІЛЯНС 
на день 31.ro СЕРПНЯ 1963 року 

СТАН Ч И Н Н І Ш : 
Позички на перші морґеджі $5,362,61634 
Позички на попранкн домів 6.268.20 
Позички на щадничі конта 11.051.1В 
Інвестиції — Державні бонди 860,000.00 
Готівка в касі і в банках 123.586.22 
Акції у Federal Home Loan Bank 6H.100.00 
Земля і будинок 57,665.87 
Умеблювання і урядження 11,0-12.22 
Інші засоби 29.583.75 

РАЗОМ $6,009,913.76 

СТАН Д О В Ж И Н И : 
Членські ощадності! $5.436.361.09 
Позички у процесі (in Process) 97,700.00 
Аванси 160.000.00 
Інші зобов'язання 24,973.72 
Резерви і неподільні зиски 300,878.04 

РАЗОМ $6,009,913.75 
т 

Членом F E D E R A L HOME LOAN BANK and F E D E R A L 
SAVINGS and LOAN INSURANCE CORPORATION. 
Ощадностн кожного члена обезиечені до $10,000. 

# Платимо 4`Д% за ощадностн 
ф Відсотки обчисляємо 4 рази в році 
ф Приймаємо нові конта від $1.00 вгору 
Џ Дасмо позички на ќуліплю ДОМІВ 
в Різдвяні й Вакаційні ощадностн 
ф СКОРА Й СОЛІДНА обслуга 

` ` " М Р ^ Џ Безплатне парќування 
є Грошові П Е Р Е К А З И т Приймаємо о щ а д н о с т н 
Ф Виміна І продажа дер- поштою. 

жанних бондів. є Гроші здепоиовані до 10. 
Ф American Express Trnv- дня в місяці, приносять 

еіегя Cheques І чеки для відсотки вже під першого 
подорожуючих). дня цього місяця. 

УРЯДОВІ ГОДИНИ: 
від понеділка до четверга пкл. - від 9:00 рано — 4:00 пп вол. 

в п 'ятницю: ВІД 9:00 рапп — 8:00 вечора 
760 Clinton Avenue 

NEWARK 8, N. J. Tel.: ES 1-1120 

SAVINGS and L O A N V 
$ J L O O BULLION STRONG 

'Гавана. Куба. — Фідель Ќа 
стро промовляв після прнй-
няття в бразилінській амба-
саді 8-го вересня і назвав 
президента Кеннеді „Батіс-
тою наших днів", гіршим від 
колишнього президента Д. Д. 
Айзенгавера. Батіста — це 
кубинський диктатор, якого 
скинув Кастро 4 роки тому. 
Кастро назвав Президента 
ЗДА ‚‚кретином', членом ро-
дини, яка займас поважні по-
сти в країні. Па думку Каст-
ра, Кеннеді думас тільки про 
себе, а не про ЗДА. Кастро 
Повідомив, що „Микита швнд-
ко прибуде до Куби". Виступ 
Кастра с такою лайкою, якої 
ніхто не вжнвас в політичних 
виступах. Кубинські втікачі з 
п'ятниці на суботу атакували 
летунську базу Санта Кляра 
в провінції Ляс Вілляс. як 
про це повідомляй урядовий 
комунікат Кастра. Кастро ос-
каржус в переведенні атаки 

американців, але його здій-
снили кубинські втікачі, які 
обіцюють повести скріплену 
акцію проти Кастра. Так зая-
вив недавно цивільний про-
відннк інвазії на Кубу 17-го 
квітня 1961-го року Мануель 
Артим на пресовій конферен-
ції в Маямі. Ві очолюс бойо-
пу rpjTiy втікачів в якійсь 
центральній американській 
країні. Артим грозить Каст-
рові. що за кожну переведену 
екзекуцію на Кубі повстанці 
відплатять потрійно. Це — че-
твертнй налет повстанців на 
Кубу в останніх трьох тиж-
нях. Останній налет на Кубу 
перевели два бомбовиќй під 
охороною джетових нищиль-
ннків. Протилетунська оборо-
на відогнала бомбовиќй, які 
скинули бомби на мешкання 
фахівця з летунської бази, у-
бивши його і поранивши трос 
його дітей. 

† 
Посмертні згадки 

БЛИЗЬКО СОЮЗІВКИ, 
8 flTMTr"lri, гарний модерний дім, 
коминок з синього каменя, під-
вал, гараж. Чудовоч вироблена 

земля. Ціна $14.500. Сплата. 
КОРР OF KERHONKSON, N.Y. 

Tel: Kerfaonkson 7500 

$5,995 
На гарно культивованій землі, 
мод. з 2 спальнями катедж на 
літо або пенсію, близько авто-
бус. Умови сплати. Інші доми. 
КОРР OF KERHONKSON. N. Y. 

Tel.: Kerhonkson 7500 

Короткі вісті 
Є 100.000 ЯПОНЦІВ, лдсбільша 

комуністи. їх поплентачі і паци-
фістн. демонтрувалн у двох мі-
стах, що с амернканськнмн мор-
ськимн базами. Поносўка і Са-
себо, проти плянованоі візити 
американських атомопо-підиод-
ннх човнів. Японці одинокі за 
знали на собі страхітливу к и 

що президент Кеннеді цісі осе-
нн не мас и плані зустрічатися 
з президентом комуністичної 
Югославії Тітом. Але представ-
ник Білого Дому відмовився 
сказати, що буде, як Тіто буде 
гостем Об'єднаних Націй, які 
зачинають працю 17-го вересня. 
Тіто плянус відвідати Бразн-
лію. Болівію і Мехіко у вересні. 

щильну силу атомовоі зброї і і. напевно, завітас і до ЗДА 
тому с надзвичайно вразливі на щоб відвідати ОН, 1 тоді він 
цьому пункті. І міг бн побачитися і з президен-

# 3 Білого Дому повідомили, том Кеннеді. 

ПЕТРО Л Е В І Щ Ь К И И , член 170 
Відд. Т-ва „.Українська Січ" 
в Джерзі (`нѓі, Н. Дж. помер 
2-го серпня 1963 р. на 71-му 
році життя. Покійний похо-
див з с. Молодінче, нон. Бібр-
ка, Зах . Україна. Полнщкв у 
смутку жінку Катерину, дві 
дочки — Енгі-пію Чела 1 Ма-
рію Рай, сестру Юстину 1 
внуків. Похорон відбувся 5-го 
еі'піпш ц. р. з }'ќр. кат. церкви 
en. ап. Петра І Павла а тіло 
Покійного перевезено на віч-
ний спочинок на цвинтар 
Holy Cross. — Вічна Йому 
Пам'ять. 

І. Грабар, секр. 

Ю Л І Я Н СТЕФАНЮК, член 221 
Відд. УНСоюзу в Шнкаґо , 
Ілл. номер на 63-му році жит-
тя. 13-го квітня 1963 р. Покіі"і-
кнй народнвся в є. Середпіль-
ці, пов. Радехів, Зах . Україна. 
Полншмв в смутку дружину 
Парасксвію, дочку Ірину Доб-
ряннця І 2 внуків. Похорон 
відбувся 17-го квітня з Катед-
ри Св. о. Мяколая, відпрова-
джено на вічннй спочинок на 
український цвинтар св. о. 
Миколая. — Вічна Ному Па-
м'ять. 

Т. Шпікула, секр. 

МИХАЙЛО Б Р 1 Н Ґ Е Л Е В II Ч, 
довголітній член 170 Відд. 
..Поступовий Клюб" УНСою-
:іу в Джерзі СЙтІ, Н. Дж.. по-
мер дня 2-го вересня 1963 р. 
Поі.ійппй народнвся 8-го сер-
иііа 1010 р. в Chester, Pa. I lo-
лишнв у смутку дружніїў Ма-
рію, сина Дмитра І одного 
пнука. Похорон відбувся дня 
6-го вересня 1963 р. з церкпи 
св. ал. Петра і Павла на 
цвинтар св. Хреста в Арліні'-
loiil. Вічна Йому Пам'ять . 

І. Грабар, секр. 

З Е Л А , Я К І Б У Л И УЗКИВА-
Н І ВІД ТИСЯЧУ Р О К І В І 
П Р И Н О С И Л И П О Л Е Г Ш У 

П Р И БАГАТЬОХ 
НЕДОМАГАННЯХ 

ПОРУЧАСМО ТАКЕ: 
На ревматязм — Elde Root 

100 пігулок — $4.00; 
На болі вирок 1 міхура — 

Hebkape, No. 85 — 100 Ш-
гулоі: — $4.00; 

Н а високе тнснения кровя — 
BLB.T. — 100 ПІѓ. — $4.00; 

Н а нерва — зелові пігулки 
No. 91 — 100 Шѓ. — $4.00: 

Прн „зміні жиѓта" — Hot 
Flashes Corn Seal Corn-
pound пігулки, 100—$4.50; 

Прн запаленні жовчевого мЗ-
шочка — ОВТ пігулки — 
100 — $4.00; 

Прн боляках шлунка Ulceri-
пе — сконцентровашш ек-
стракт вед — 1^-місячнв 
лічешш — $6.50. 

KJEHL PHARMACY, Inc. 
заснована 1861. 

Chemists and DraggMa 
109 3rd Avenue 

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

ф FUNERAL DIRECTORS 9 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займасться 
ПОХОРОНАМИ в О Т О С И 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні д л я всіх. 

Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так І 
в ночі: 

John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
(cor. Warren Street) 

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

Theodore WOLINNIN, inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 East 7th Street 

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

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБПИК 

Займасться Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

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

T U T N S P O J ТИЌ РСА^ЕГ 4VMN 
C7IPNT ICCLLV S - О О Т Ї " иБ 
feKO^LCC 'ГІР' VOU— 

T.VP3AH, ч. 5102. Похорон KeJuL 

В пориві розпачі Тарзан 
зверн'увся до носія. — Чому 
не вистрілив Келлі ? — гар-
"чав він. — Чи ви... 

Ні, биана, ні! — репетував 

тубілець. — Прошу, я нічого 

не знаю! 

Тарзан завагався, а після 
того звільнив тремтливого во-
новинка. — Дуже добре, ска-
зав він байдуже. — Похоро-
нім Джека і псвідомім арабів. 


