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КЕННЕДІ ЗАКЛИКАЄ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ 

ЛЮДСЬКИХІПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ 

Державний секретар Расќ конферує 
в Ню Йорќу з закордонними міністрами 

Дюлут, Міннесота. — В 
першому дві свосї п'ятнден-
воі поїздки по ІІ-ох стейтах, 
у вівторок 24-го вересня пре-
зндент Кеннеді відвідав Міл 
форд в Пенснлвенії, Дюлут в 
Міннесоті та Ешленд й ост-
ров Апостел у Висканснні, ви-
голошуючк промови, в яких 
говорив про ощадну госпо-
дарку природними ресурсами 
країни та обіцяв, що ним о-
чолюваннн ўрад дбатиме про 
використання всіў людських 
ресурсів на те, щоб збільшн-
ти й прнспішнтн ріст економі-
кн країни. В Міннесоті Де-
партамент Рільництва влаш-
тував конференцію в справах 
землі і людей на площі Мін-
несотського університету, і 
там промовляв Президент до 
5 000 осіб. Він сказав, що 
„ціллю уряду є повне затруд-
нення безробітних то повне 
використання природних ба-
гатств цісї країни". В районі 
над Великими Озерами с дві-
ні більше число безробітних, 
як в цілій країні. Тому уряд 
хоче зліквідувати такий стан 
за допомогою таких засобів: 
1) Перевиховання й переш-
кіл робітничих сил, щоб во-
ни могли дістати працю; 2) 
Збільшити федеральну допо-
могу районам, в яких с „хро-
нічне безробіття"; 3) Уряд 
старається, щоб ще в цьому 
році Конгрес ухвалив закон 
про публічні роботи, в яких 
могли б дістати працю ті, що 
с безробітні; 4) Уряд плянус 
зорганізувати Консервація-
ний Корпус Молоді і прнспі-
шитн "здійснення програми 
розвитку сільських районів. 
Президент згадав і про те, що 
уряд плявуе федеральну до-
помогу школам та науці й 
технології і пропонує змен-
шити прибуткові податки. 
Білий Дім заявив був, що ця 
подорож Президента с „непо-
літична", бо Кеннеді говори-
тнме про розвиток і опіку над 

природними ресурсами краї-
нн, але вже в першому дні 
виявилося, що Президент по-
рушував і політичні справи 
та хвалив тих демократичних 
конгресменів і сенаторів, які 
стараються про перевибір в 
1964-му році в цих трьох стей-
тах: Пенсилвенії, Міннесоті і 
Висканснні. І так в Шннесо-
ті Президент хвалив прнсут-
ніх там сенаторів Гюберта 
Гомфрі, Юджіна МекКарті та 
конгресмена Джана Блетні-
ка. Президент4 відлетів 24-го 
вересня о год. 11:30 перед по-
луднем з Білого Дому гелі-
коптерон на летоввще Анд-
рю в Мерилеиді, звідки пої-
хав літаком до Нюбургу, Н. 
И., щоб звідтам літаком діста-
тися до Інституту Консерва-
ційннх Студій ім. Пінчота в 
Місфорді, Па. З Мілфорду 
Президент поїхав до Дюлутў 
в Міннесоті та до Внскансину 
до Вшленду й на острів Апо-
стел. Президент мас відвідати 
11 стейтів: Пеигилвеиію, Мін-
несоту, Вискансии, Північну 
Дакоту, Вайонінґ, Монтану, 
Вашингтон, Неваду, Юта, Ка-
ліфорнію. Президентів пресо-
вий секретар П'ер Саліатер 
не згадував нічого про те, що 
Президент порушуватиме і 
політичні проблеми, бо голо-
вною ціллю цісї подорожі с ін-
спекція водних інсталяцій та 
різних консерваційних проск-
тів в тих стейтах. Преса під-
креслюс, що Кеннеді в I960 
році дістав тільки 12 електор-
ські голоси на всіх 124 в тих 
11-ох стейтах, які він тепер, 
відвідус. В тих стейтах демо-' 
крати перевибирають поваж-
ніше число сенаторів і конґ-
ресменів, і поїздка Презнден-
та вже тепер підтримує цих 
дембкратнчннх кандидатів. В 
суботу 28-го вересня Прези-
дент мав вернутися до Ва-
шннгтону, якщо не вирішить 
залишитися в Палм Бічі в Ка-
ліфорнії на неділю. 

Урядова комісія досліджує шкідливість 
курення тютюну 

Ваш`ингтон. — Представни-. гально відому правду, яку 
ки Крайового Інституту побо- оприлюднила в березні 1962 
рювання пістряка починають І Року Королівська Лікарська 
критикувати окрему Комісію 
при Головному Лікареві за те, 
що вона досі не оголосила ви-
сліду свосї праці про те, чи 
курення цигарок є шкідливе 
для здоров'я. Цю Комісію най-
меиував президент Кеннеді 
15 місяців тому в 1962-му ро-
ці і заповів був тоді, що вона 
оголосить висліди свосї праці 
ще в 1962-му або в 1963-му 
році. Тепер Уряд Здоров'я 
повідомляє, що висліди не бу-
дуть оголошені швидко, І що 
можливо це станеться аж в 
1964-му році. Фахівці від не-
дуги пістряка глузують із тісї 
Комісії і кажуть, що вона „до-
сліджус, чи земля с кулею чи 
плоскою, шукаючи доказів і 
на одне і на друге, а також на 
те, що земля мас форму гру-
шки". Ця Коміеія все знайде 
ще щось, щоб досліджувати, 
бо боїться оголосити всім за-

Колеґія в Лондоні, стверджу 
ючи, що курення тютюну 
спричиняє пістряк легенів. 
Каліфорнійський Уряд Здоро-
в'я ствердив це саме в літі ц. 
p., кажучи, що курці двох па-
чок цигарок денно 25 разів 
скоріше можуть занедужати 
на пістряка легенів, як некур-
ці, а курці однієї пачки — 14 
разів. Той сам Уряд Здоров'я 
ствердив, що два рази більше 
курців вмирас на недугу сер-
ця, як некурці. Взагалі курці 
нездужають частіше на різні 
інші хронічні недуги як не-
курці. Пістряк легенів поши-
рюсться одночасно зі збіль-
шенням числа куріџв. Урядо 
ва Комісія в справі курення 
знає, що її заява про шкідли-
вість нікотини в цигарках ма-
тиме великий вплив на амери-
канських курців, і тому діє 
дуже обережно. 

В А М Е Р И Ц І 
О Спеціаліст від перепису на-

селення Волтер П. Голлман 
стверджус. що кожного року до 
Каліфорнії прибуває коло 700,-
000 осіб, щоб там постійио за-
исшкати. але одночасно понад 
300.000 річно залишає той стейт, 
втікаючи до інших стейтів ЗДА. 

# Представник Тютюнового 
Інституту Джордж В. Аллен за-
явив, що ще треба вивчати, чи 
дійсно курення тютюну спрн-
чинюс недуги пістряка і серця. 
Він не вірить тим лікарям, які 
твердять про те, що тютюн 
шкідливий для здоров'я людн-
ни. І тому треба б припинити, 
або принаймні обменшити ку-
рення цигарок. 

ф В Палатній Підкомісії Ви-
датків ствердили, що три коли-
шні президенти ЗДА Гсрберт 
Гувер, Д. Д. Айзенгавер та Гар-
pl С. Труман коштують феде-
ральну с к а р б н и ц ю S 300.000 
річно. Вони дістають емеритури 
по дол. 25,000 річно, що робить 
дол. 75,000, а крім того витра-
тн на втримання бюра для кож-

ного із колишніх президентів 
мають виносити дол. 225,000. 

0 Промову ирі інд( птн Кеп-
иеді в Об'г.днаних Націях в дні 
20-го вересня два сателіти пе-
рсдавалн до Европн й Африки. 
Телстар передавав промову до 
європейських телевізій, а Ін-
формаційна АґенцУі ЗДА пере-
давала цю промову за допомо-
гою сателіта Синком до Нігерії 
в Африці, звідки її передавали 
до інших африканських країн. 

ф 3 уваги на теперішню ге-
сію Генеральної Асамблеї Об'с-
днаних Націй, на яку приїхало 
і далі приїздить багато делега-
тів. журналістів і обсерваторів 
з цілого світу, зокрема з Афри-
ки і А3'1- посадник Ню Иорку 
Роберт Ваґнер проголосив зак-
лнк до мешканців міста, щоб 
вони йшли на руку делегатам 
та виявляли їм свою приязнь. 
У Ню Порќу було вже багато 
прикрих для американського 
Уряду інцидентів, коли мурин-
ські делегати стрічались з від-
мовою у винаймі помешкань чи 
кімнат v готелях. 

Об'єднані Нації. — У цьому 
тижні державний с є кретар 
Дін Расќ переводить безпе-
рервно наради з міністрами 
закордонних справ р і з н и х 
країн, що зТхалнсь сюди на 
сесію Генеральної Асамблеї 
ОН. Важливу конференцію 
він перевів з еспанськнм мі-
ністром закордонних с п р а в 
Фернандо Марія Костелляй 
Маізом у справі продовження 
амернкансько-еспанського до. 
говору з-перед 10-х років про 
користування морськими й 
летунськими базамќ в Еспа-
нії, збудованими коштом 500 
мільйонів дол. Цей . договір 
вигасає саме цього тижня. 
Півроку передбачено на пере-
говорн, а коли б вовн ве до-
велн до успіху, та амернкан-
сько-еспанська військова спів-

чають відновлення того дого-
вору в близькому часі. Еспа-
нія хоче тіснішої співпраці з 
Америкою та НАТО, але со-
ціялістнчві уряди скандннав-
ських країн — Данія і Норве-
гія — противляться прийнят-
тю Еспанії до НАТО. З ір-
ляндським міністром закор-
донних справ Франком Анке-
ном Расќ обмірковував зали-
шення надалі міжнародного 
війська ОН в Конґо. З мініст-
рами Коста Ріки, Гватемалі, 
Гондурасу, Нікараґви, Пана-
мн й Ель Сальвадора Расќ 
нараджувався вад протндіян-
ням комуністнчній загрозі 
збоку Куби Кастра. Під кі-
нець цього тижня Дін Расќ 
почне наради з бритійським 
міністром закордонних справ 
лордом Гюмом задля підгото-
ви до конференції з Андресм 

Франція пропонує атоѓлову співпрацю 
з ЗДА й Британією 

праця закінчилась бн в берез- Громиком, що почнуться нас-
ні 1965 р. Загально передба- тупного тижня. 

МекНамара і ген. М. Тейлор прибули до 
Південного В'єтнаму з важливою місією 

Саііґон. — Секретар оборо-
ни Роберт МекНамара і го-
лова шефів об'єднаних шта-
бів ген. Максвелл Тейлор 
прилетіли з своїм почотом в 
минулий вівторок 24 вересня 
до Південного В'єтнаму ` у 
важливій місії, що мас вирі-
шити дальшу політику Аме-
рики у відношенні до тієї кра-
їни. На летовищі стрінули їх 
амбасадор Генрі Кебот Ладж 
з членами амбасадн, шеф пів-
денно . в'єтнамської армії 
ген. Тран Ван Дон і інші цн-
вільні урядовці та високі вій-
ськовики. Ген. М Тейлор був 
у Південному В'єтнамі два ро-
ки тому. В міжчасі здійснено 
його військові рекомендації, 
але не переведено соціяльво-
полїтичнвх реформ, що їх вів 
поручав, як передумову `успі-
ху в боротьбі проти комуніс-

мара і ген. Тейлор мають пе-
ревірити, поскільки реакцій-
ний та репресінннн характер 
режиму президента Нґо Дінг 
Дієма погано впливав на вій-
ну проти комуністичних пар-
тизанів. Всупереч частим по-
відомленням про воєнні успі-
хи, насправді комуністична 
партизанська армія зросла 
чисельно і станом свого озбро-
сння та веде наступальні дії 
в ширшому об'ємі, як вела їх 
два роки тому. Америка дає 
Південному В'єтнамові кругло 
500 мільйонів дол. річвої до-
помоги і втримує на терені 
Південного В'єтнаму 15.000 
війська, яке має здебільша 
вишкільний допоміжний ха-
рактер. Активно заангажовані 
у тамошній війні амерякансь-
кі військові гелікоптери, яки-
мн перевозиться південно -
в'єтнамських вояків на бойові 

тнчних партизанів. Мек На- відтинки. 

Джансон домагається, щоб ЗДА стали 
прикладом для світу 

Іст Ліверпул,_Огайо. — BJ- сон твердить, що американці 
не сміють спочивати на лав-це-президент Л и н д о н Б. 

Джансон, промовляючи на 
прийнятті в Дні ДжецЬферсо-
на-Джексона, заявив, що про-
відне становище ЗДА в світі 
„не залежить тільки від їх-
ньої сили, але і від того, чи 
ми даватимемо добрий прик-
лад для решти світу". Віце-
президент, як демократ, казав, 
що партія, до якої він нале-
жить, „видвигас окремі проб-
леми не тому, що ми їх бої-
мося, тільки тому, що маємо 
довір'я до себе і зможемо їх 
розв'язати". Економіка ЗДА 
стоїть дуже високо, але Джан-

рах, бо треба ще важче пра 
цювати, щоб зменшити число 
безробітних. Те саме казав ві-
це-президент і про американ-
ське шкільництво, яке мусить 
вишколювати американських 
дітей в тому дусі, що в цьому 
новому атомовому віці більшу 
вартість мас якість, як кіль-
кість. Джансон згадав і про 
свою недавню подорож до Ев-
ропи, де він відвідав Швецію, 
Норвегію, Фінляндію, Данію 
та Ісландію, і де він ствердив 
віру в майбутність. 

Париж. — Мішель Габіб 
Дельонкль, французький дер-
жавнний секретар (віце-мініс 
тер) закордонних справ внс-
тупнв ва Европейськін Раді 
^політичній організації,ство-
реній у зв'язку з прийняттям 
Німеччини до НАТО —проти 
заяви бритійського міністра 
Едварда Гіта, який поручав 
протидіяти поширенню ва но-
ві країни атомовоі зброї. Дель. 
онкль боронив право'Франції 
ДО власної суверенної атомо-
вої зброї, яка лежить також 
в .інтересах ціло! Европн, прн-
звачена для оборони Европн. 
Тому він твердив, що Фран-
ція, осягнувши `власну атомо-
ву потугу, буде ділити відпо-

відальність за безпеку Евро-
пи з Америкою та готова до 
тіснішої співпраці з Британі-
сю, якщо Британія усвідо-
мить, що її місце в Европі. 
Зате названий бритійськиЙ мі-
ністер поручав дальше наблн. 
ження між Заходом і СССР, 
допускаючи, наприклад, про-
поновані Совстами військові 
стежні станиці в Західній і 
Східній Німеччині та підпи-
сання пакту неаґресії між 
НАТО і Варшавським пактом. 
Французький міністер проти-
вився цьому, звернувши ува-
гу, що політика ЗДА у відно-
шенні до СССР базується на 
„ОПТИМІСТИЧНІЙ'оцінці совстсь-
ких інтенцій", якої — казав 
він — Франція не поділяє. 

В дебатах Генеральної Асамблеї ОН чути 
відгуки спору Москви й Пейпінгу 

Об'єднані Нації. — На Ге-
неральній Асамблеї Об'сдна-
них Націй відбувається тепер 
генеральна дебата, як -на по-
Чнтку кожної сесії Асамблеї. 
В минулий понеділок 23 ве-
ресня речники Югославії і 
Чехословаччнни використали 
нагоду для иатаврзгвання во-
йовничої політики комуністич 
ного Китаю у противенстві до 
„співіс ну вальної" мирової по-
літики Совстського С о ю з у , 
дармащо ніоднн з них кому-
ністнчного Китаю за іменем 
не називав. Але Владимир 
Попович, голова комісії для 
закордонних справ в юго-
славському парляменті, запев-
НЯв, що війна між капіталіс-
тичннмн та комуністичними 
країнами не с неминуча та 

що можна зберегти між ними 
мир— щось протилежне до 
того, що твердять китайські 
комуністи. Чех Вацлав Данід 
ще більше демонстрував свою 
підлеглість совстському про-
водові та совєтській політиці, 
однаково щодо „мирної коек-
зистииції", як в атаках проти 
Західньої Німеччини т а в 
прославлянні Куби Кастра. 
Однак той чеський комуніст 
твердив, що комуністнчн и й 
Китай повинен 'сидіти в Об'сд-
ианих Націях, замість пред-
ставників „кліки Чіянг Кай-
шека". Лівійський п р е м ' є р 
Мохеддін Фекіні вимагав, щоб 
арабські втікачі з Палестини 
дістали право вернутися до 
своїх колишніх осель, себто 
до теперішнього Ізраїлю. 

СЕНАТ РАТИФІКУВАВ 
АТОМОВЙЙ ДОГОВІР 
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ѓ Шт 
Сенатор Майќ Менсфілд Сенатор Еверетт Дірксен 

Польський кардинал Вишинський приїде 
до Америки 

Новий комендант Морської Піхоти‚плянує 
транспортувати моряків космічними ракетами 

Вашингтон. — Президент -
Кеннеді 24-го вересня найме-
нував на команданта Корпу-
су Морської Піхоти генерала 
поручника Воллеса М. Ґріна, 
який обійме ще становище від 
нового року, коли відійде на 
емературу теперішній коман-
дант Корпусу Морської Піхо-
тн генерал Дейвід М. Шун. 
Генерал поручник Ґрін зая-
вив, що він вже тепер думає 
про те, щоб вжити космічних 
ракет до транспоррту вояків Корпусу Морської Піхоти 

морської піхоти на поле бою. 
На ді'мќў цього генерала при 
кінці 70-их років можна буде 
бойовий баталіон вояків на-
вантажити на летовищі в Пів-
ніччній Керолайні та за 80 
мінут перевезти ракетами на 
поле бою до Африки. Секре-
тар 4)льоти Фред Корт, в бю-
рі якого генерал Гррін відбу-
вав пресову конф}еренцію, за-
явив, що варта взяти до ува-
ги думку нового команданта 

Варшава. — Польський- кар-
динал Стефан Вишшіськнй, 
на від'їздному з Варшави до 
Риму на Вселенський Собор, 
виявив, що він вже давно діс-
тав запрошення від карднна-
ла Кушінга в Бостоні прнїха-
тн до Америки і те запрошен-
ня прийняв. Однак він не по-
дав терміну, коли виїде до 
Америки. 62-літній кардинал 
Вншинськин знаходиться в 
надзвичайно трудній і склад-
нін ситуації — стверджують 
закордонні обсерват о р и у 
Польщі — з одногого боку бо-
рн)чись за право Католицької 
Церкви в комуністичний дер-
жаві та. з другого боку, бу-
flj-чи приневоленим всетаки 
з отим комуністичним режи-
мом співжити і співпрацюва-
тн. Тепер комуністичні пра-
вителі буцім-то роблять кард. 
Вишинському гіркі докори, 
що Ватикан не визнав, посе-

редньо ані б е з посередньо, 
польсько-німецького' кордону 
на Одрі - Ніссі. Ватикан, оче-
видно, мусить рахуватися та-
кож з Західньою Німеччиною, 
яка цього кордону ще також 
не визнала. Кард. Вишинсь-
кнй заявив, що треба більше 
шанувати людину, як маііін-
ну і права людини важлнві-
ші, як державні плянн на 
індустріалізацію. Такий під-
хід до індивідума та його осо-
бистих прав суперечить — 
очевидно — комуністич н і й 
доктрині, яка підпорядковує 
людину державно - бюрокра-
тнчній машині та комуно-пар-
тійній ідеології. Кардинал зок-
рема вказав на „першенство 
прав людини перед гігаитсь-
кимн фабриками, що їх бу-
дусться під Варшавою і Кра-
ковом". Кардинал Кушінґ о-
чікує кард. Вншннського не 
скоріше як за яких 2 роки. 

Шах Ірану таврує реакціонерів і заповідає 
дальші реформи 

Тегеран. — Іранський ко 
роль (шах) Різа Палеві про 
мовляв в минулий понеділок 

шаха — заклику, щоб великі 
земельні власники добровіль-
но парцелювали свої маєтки 

Вашингтон. — Сенат рати-
фікував в минулий вівторок, 
24-го вересня 1963, підписа-
ний в Москві 5-го серпня ц. 
р. між ЗДА, Британією і СС-
СР договір, що забороняє яд-
рові детонації у повітрі, під 
водою і в космосі. „За" рати-
фікацію висловилось 80 сена-
торів. у тому числі 55 демо-
кратів і 25 республіканців, — 
,‚проти" було 19 сенаторів, у 
тому числі 11 демократів і 8 
республіканців. Заля Сенату 
мала вийнятковий, давно не-
привичний вигляд: на залі 
сиділи 99 сенаторів і тільки 
одинокий сенатор Клер Енґл, 
демократ з Каліфорнії був не-
приявний, п е р е б у в аючи у 
шпиталі після недавньої опе-
рації мізку. Він заявив, що 
коли б був приявний, то голо-
сував би „за". Для важяости 
ратнфікаціііного голосуван-
ня потрібні дві треті голосів 
Сенату, отож 66, — в даному 
випадку було на 14 голосів 
більше, як цього вимагала 
ратифікаційна процедура. До 
успіху ратифікаційної проце-
дури причинилось багато мо-
ментів, не тільки по суті аргу-
ментів, але й тактичних, у 
п р и с днуванні сенаторських 
голосів. І так, пригадує пре-
са. 11 серпня ц. р. президент 
Кеннеді написав листи до лі-
дерів сенатської більшости і 
меншості!, демократичного се-
натора Майка Менсфілда і 

народних договорів перево-
дить Верховний Совст, який 
зійдеться в л и с т о п а д і або 
г р у д н і , але Президія Вер-
ховного Совету може підпи-
сати його вже раніше, якщо 
захоче. Відомо, що Верхов-
ний Совст с насправді декора-
ційною установою, яка за-
тверджус все, чого хоче крем-
лівська кліка і її теперішній 
речник Хрущов. У Британії 
атомовнй договір мусить про-
лежати 21 день в палаті гро-
мад, яка зійдеться 24-го жовт-
ня ц. р. Але тому, що обидві 
опозиційні партії — Партія 
Праці і Ліберальна — заявн-
ли вже свою згоду, то тамош-
ня ратифікація не викликає 
сумніву. Формально ратнфіка-
ція міжнародного договору 
залежить у Британії від під-
пису королеви, на внесення 
прем'єра. Дотепер приступн-
лн до атомового договору вже 
102 держави, в часі від 8-го 
серпня ц. р. до 24-го вересня. 
Останньою була Нігерія. Не 
приступили до того договору 
Франція, яка є в процесі тво-
рення власної атомової поту-
гн і не захотіла вирікатися 
ядрових експериментів в по-
вітрі, і- — з тих самих причин 
— комуністичний К и т а й , 
який — зрештою — зробив із 
того атомового договору го-
ловний предмет спору з Со-
встським Союзом. Не присту-
пнлн до договору також ко-" 
муністичні країни Північна 

республіканського сен. Еве-1 Корея, Північний В'єтнам і 
ретт МекКінлей Дірксона. і в 
тих листах відповів на низку 
сумнівів та застережень, що 
їх зголосилн були в ході де-
бат критики атомового дого-
вору. Між іншим. Президент 
рішуче ствердив, що тон до-

Куба, які — видно — не хо-
ЧІТЬ своїм приступленням до 
договору наразити собі Кому-
ністичний Китай. До цього 
договору прив'язують най-
більше значення тому, що він 
є першим порозумінням Захо-

говір не забороняє вжити ато-1 ду з Москвою у важливішій 
мову зброю у випадку війни, j міжнародній справі — від 
—цей острах висловив був 11955 року, коли-то Совсгн 
кол. през. Д. Д. Айзенгавер. і погодились на т. зв. держав-
Цей лист Президента багато j ний акт у справі Австрії, що 
допоміг у ратифікації догово- і привертав їй неподільність і 
ру. Так само дуже допоміж- суверенність на базі нев-

Тяжке становище Куби внаслідок 
компромісової совєтської політики 

Вашингтон. — Вашинґтон-
ськнй співробітник щоденни-
ка „Ню Иорк Таймеў" Тед 
Шульц пише про те. що внас-
лідок компромісової політики 
№ќіти Хрущова у відношенні 
до Заходу погіршилося полі-
тичне становище комуністнч-
ної Куби. До цього спричини-
лося ще напруження між Мо-
сквою та комуністичним Ки-
тасм. і Куба опинилася в по-
літичній й економічній ізоля-
ції, що легко може викорис-
тати Вашингтон. Фахівці ка-
жуть, що Москва вже не вва-
жас Куби за важливий чин-
ник в політиці Західньої Пів-
кулі, і Кастро турбується тим. 
щоб Москва не помирилася з 
Вашингтоном в справі Куби, 
поза плечима кубинського 

ло в справі ракет на Кубі в 
1962-му році. Кастро хотів би 
бути невтральним в спорі Мо-
скви з Китаєм. Ця зміна в по-
літиці спричинила економіч-
не погіршення на Кастровім 
острові та зліквідувала впли-
ви Куби на деякі країни Ла-
тинської Америки. 

О Прогулянка 30-х совстсь-
І.ІІХ комсомольців по Західній 
Німеччині закінчилась прик-
рнм для них Інцндеіггом: один 
Із них. Владімір Шурін,. звер-
нувся до поліції в Кольонії 
(Кельніі з просьбою дати йому 
політичний азиль, арґументую-
чн, що він хоче жити в країні, 
де шанують людину за П діла-
ми. а не за П переконаннями. 
Тоді решта тих видатних, пар-
тією дібраних комсомольців, на-
лякалася і рішила перервати 

диктатора, як цс вже раз бў- дальшу подорож по Німеччині. 

на великому селянському вічі: між селян, а чинили всякі 
в Боінзахра, у центрі мннуло-
річному землетрусу, коли то 
згинуло коло 10.000 осіб, а 
30.000 залишились бездомни-
мн. Коштом іранської держа-
ви і різних закордонних доб-
родійних фондацій та допо-
мог відбудовано знищені се-
ла. Шах підкреслив, що внс-
лід минулотижневих виборів 
до нового іранського парля-
менту був затвердженням пос. 
тупових реформ, що їх пере-
во.титься в Ірані, зокрема зе-
мельної реформи, звелични-
ком якої є сам шах. Він" тав-
рував тих ..архи - реакціоне-
рів".які не послухали його — 

труднощі, щоб ту реформу 
внеможлнвитн. Ш а х запев-
няв, що реакційні елементи 
ніколи не вернуться до вла-
ди в Ірані. Міністр земельних 
справ ген. Езмаіль Ріяхі вия-
внв, що поділено між селян 
землю вартостн 80 мільйонів 
дол. Скористали з парцеля-
цій грунтів 225.000 родин, ра-
зом 1.200.000 осіб. Покищо 
розпарцельовано маєтки тих 
землевласників які мали біль-
ше, як одно село. Надалі бу-
д ^ ь парцелювати ті яасткн, 
що перевищують 100 акрів в 
урожайних околицях та 500 
акрів в піскових околицях. 

Віра Селянська-Вовк найменована на 
професора Католицького університету 

Ріо де Жаненро. — Д-р Ві-
ра Селянська, відома україн-
ська поетеса і болетрнсстка. 
що виступає під літературним 
псевдонімом Віри Вовк, най-
менована з початком цього у-
ніверснтетського року на про-
фесора Католицького універ-
ситету Ріо де Ж.інейро. Д-р 
Віра Селянська живе постін-
но в цьому місті і досі була 
викладачем німецької мови і 
літератури в німецькому уні-
верситеті. її науковою спеці-
яльністю. як професора Ќа- ѓо оповідання 
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толицького університету, буде 
далі німецьќ.- філологія. Най-
менування д-р Віри Селянсь-
кої на прсхресора вважають 
виявом признання бразнлінсь-
кнх наукових кіл для її здіб-
ностей і знання. Крім свосї 
літературної праці вона зро-
била багато для популярнза-
ції українського імени в пор-
тугаломовному світі, у спів-
праці з Оленою Колодій, вн-
даючи португалькою мовою 
антологію української літера-
тури і антологію українсько-

ною стала постава лідера рес-
Пі"бліканської меншостн в Се-
наті, згаданого сенатора Дірк-
сена, який пе{№конав б%Ђ ба-
гатьох нерішених республі-
канськнх сенаторів у користь 
договору. До успіху голосу-
вання причинився також чн-
мало голова Комісії для за-
кордонних справ, сен. Дж. В. 
Фулбрайт. Негайно після го 

ральности. Вістка про рати-
фікування атомового догово-
ру знайшла президента Кен-
неді на Стюартській летунсь-
кій базі біля Нюбургу в 

стсйті Ню Иорк. де він зупн-
ннвся 6JTI в дорозі до Міл-
форду, де мав виголосити 
промову. Президент висловив 
велике вдоволення внслідом 
ратифікаційного голосування 

лосування переслано до Біло- j та заявив, що згода Сенату 
го Дому офіційне повідом-
лення про ухвалу Сенату ра-
тифікувати атомовнй договір; 
тепер треба тільки підпису 

на атомовнй договір ..є кро-
ком вперед на шляху до ми-
ру". Атомовнй договір буде 
останнім з-посеред 1,196 між-

Пі^езидента на оригіналі того. народних договорів, підпнса-
договору. У Москві 5-го серп- і них і затверджених З'сдине-
ня зладжено й підписано три І ними Державами впродовж її 
ідентичні оригінали, які пе- історії. Першим був договір з 
ребувають у Москві. Ващинґ- Францією з 6-го лютого 1778. 
тоні і Лондоні. Для важності! J Оригінальні документи всіх 
договору треба те . щоб ратн- j американських міжнародних 
фікували його Совстськнй і договорів зберігається в ок-
Союз і Британія. У Совстсь- j ремій кімнаті Державного 
кому Союзі ратифікацію між- Департаменту. 

У С В І Т І 
ф В Австрії 'керівна католн-

цька Народна партія обрала на 
свого голову д-ра Позефа 
Клявса, скинувши з цього ста-
новища канцлера а-рл Альфон-
са Горбаха. Цьому останньому 
його співпартійці закидали, що 
він. шукаючи співпраці з соція-
лістамНі-у коаліційному уряді. 
був занадто податливий на пн-
м"огн соціалістів. Між іншим, 
австрійці озлоблені на уряд, що 
той, під HaTBCROM збоку соціялі-
стів. не дозволяг. на поворот до 
А в с т р і ї родині колнш. ціса-
ря Карла. зокрема синові Отто-
нові. всупереч ухвалі суду. 

# Ахмгд Гичі IWwia. новооб-
раний перший и{н-зндснт-прс-
м'ср Альжнру. прнзиачнв но-
птї уряд, в якому першим пі-
це - президентом і водночас пій-
ськоннм міністром є його най-
блнжчнй помічник полк. Хуарі 
Вумедіг.н. З отим новим урядом 
вийшла відразу неприємність, 
бо Рабах Штат, призначений 
на третього віце-президента, за-
явнв. що його раніше ніхто не 
запитував про згод%' і він від-
мовлясться, тим паче, що не 
хоче бути фігурою без ніякого 
голосу і значення. 
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Ратифікація договору 
`відразу` після підписаная атомового до-

ГОвору в Москві, Я-го` серпня цього року бу-
ло ясно, що Сенат, цей договір ратифікує. В 
американському `народі та його політичній 
еманації,' якою є Конгрес, надто глибоко за-
коренилоСь' по'чуття державного правопо-
рддку, щоб доводити до державної кризи, 
яка постала б. якби Сенат здискредитував 
Президента і Його'Уряд, відмовивши згоди 
на підписаний ним` міжнародний договір. 
Таку глибоку кризу пережила Америка пі-
сфя'тего, як Сенат відмовився був ратифіку-
ватя Версальськнй договір з 1919-го року, 
зладжений при частинній безпосередній у-
часті тодішнього президента Вудро Вільсо-
HaV Особиста трагедія Вільсона і потрясен-
ня, що його зазнала тоді ціла країна, стали 
д$я наступників повчальним „мементо", 
щоб не повторюватн такого експерименту. 
Ратнфікування атомового договору є ло-
гічним наслідком всісї американської дер-
жавно - політичної системи: вибравши Пре-
зидента і довіривши йому місію скласти со-
бІгўря# і керувати долею країни, нарід му-
снт`ь мат% максимум довір'я до його політи-
ян і ^ѓ'окремих актів. Очевидно, це довір'я не 
в'` рівнозначне з1 „векслем ін блянко": для 
'контѓролідій Президента і членів його Уря-
-`ду пЬкйикаиий Конгрес. 

` 'Тому с'аме Конгрес проводив детальний, 
надзвичайно дбайливий і всебічний розг-

. ляд причин, які спонукали Уряд підписати 
договір про частинне припинення атомових 
детонацій,-розгляд самого тексту договору і 
'всіх можливих його наслідків. У ході того 
розгляду вислухало найповажніші голоси 
„за" і „проти". До голосів, що' пролунали 
на об'єднаних сенатських Комісіях закор-
донній, військовій і атомовій, долучилися 
численні коментарі преси і різних громадян. 

Нема сумніву, що на внслід остаточного 
' голосування вплинули політичні причини, 
а не військові. Нема також сумніву, що на 
ратифікування договору вплинув факт, що 

' Президент! і йоѓд' секретар оборони прнзна-
лн рацію тям військовим критикам, які ви-
мнгали гарантій для дальшого вдосконалю-

`̂ аання атомової зброї і для найбільшої сто-
. рожќо сто, щоб не дати себе знову підвести, 

обманути й заскочити віроломством совстсь-
`ЛмуЛш'ріяе'ровІ. Ратифікаційні Дебати були 
'проречнстнм відблиском найглибшого недо-
'вір^и до "совстського режиму та його керів-
!ниќів. Коле ж до ратифікаційного тексту не 
вставлено „застережень'', пропонованих де-
якнмй сенаторами — щбб ратифікувати той 
договір щойно після відкликання Москвою 
товстськнх військ з Куби і щоб підкреслити, 
іцЬ 'той'"Договір не забороняє уживати ато-
)$Вврї зброї'Ў випадку війни, — коли відки-
яеяЬ ті` поправки, то тільки тому, щоб не 
створювати надзвичайно незручної ситуації 
після того, як уже кругло 100 держав прис-
'ТупИлн до договору — без застережень. 
'" Таким чином Сенат схвалив тезу Пре-
зидента, що атомовий договір потрібний, 
як ‚‚промінчик світла серед темної ночі" су-
Часної міжнародної ситуації, і іцо той дого-
вір може допомогти, а нічому не пошкодить. 
Д е гіпотетична теза, яка знайшла багато 
прихильників і багато противників. Оста-
точну її правдивість можна буде перевірити 
щойно по довшому часі, на основі дальшого 
розвитку міжнародних відносин. Фактом с, 
що підписання атомового договору негайно 
принесло деяку пільгу в напруженій до-
Краю міжнародній атмосфері. Але від піль-
гчг в` атмосфері до розв'язання великих про-
блем, які є суттю холодної війни між Схо-
дом і Заходом велетенська віддаль. По-
кищо нема` найменших познак, щоб ці проб-
лемн можна було розв'язати, бо нема най-
менших- познак, щоб від отого договору 
і-від? десятка йому подібних могла змінити-
ся^Єуть російськогоѓ болБшевйзму, наставле-
'ного" н е панування' над світом-. 

шпал 

Нові форми — ціль та сама 
Заснований у 1955-му році в Східньому 

Берліні, як експозитура московського Комі-
тету Державної Безпеки — КГБ, Комітет за 
повернення `На батьківщину, змінював свою 
назву, чи пак шкуру, кілька разів. Після 
повної невдачі в'еденої цим комітетом ропат-
ріяційяої акції, він, по двох роках „кипу-
чої діяльносте", змінив свою назву на Ко-
мітет за повернення на батьківщину і роз-
внток культурних зв'язків із співвітчнзнян-
никамн за кордоном. У 1963-му році цей ко-
мітет перетворився на заснований нібито за 
почином „громадських організацій" СССР 
Розетський комітет для культурних зв'яз-
ків `'із співвѓтчизнянникамн за кордоном, 
і виступає тепер як нібито зовсім нова і 
чисто совстська установа із осідком у 
Москві, з якого буцімто й виходять дотепе-
рішні органи Берлінського комітету „Голос 
родіни" і „Родіна" із зміненими тільки під-
заголовкамн. Для пропаґанднвного ефекту 
ці видання висиласться масово із „Между-
народного почтамта" у Москві за кордон на 
всі можливі адреси в закритих летунськях 
ковертах, з виписаними рукою адресами 
одержувачів і самої нібито московської ус-
танови. Коли ж ближче. приглянутися до 
цих видань, то видно кожному, що вони й да-
лі друкуються' в німецьких друкарнях Схід-
ньогО Берліну, де Комітет за повернення 
існує під зміненою назвою, як „представ-
ництво Совстського комітету". Друкується 
в Берліні і розсилається нібито з Кнсва із 
печаткою київського поштового уряду із 
зворотною . . . берлінською адресою також і 
„Вісті з України". 

Не зважаючи на всі ці зміни, зміст і на-
віть вигляд цих каґебівських органів зали-
шився той самий, що й був — штампований, 
нудний і непереконливий. Дістаючи цю схід-
ньоберлінську агітку в московськім „опако-
ванні", люди кплять собі із недолугих спроб 
КҐБ підшиватися під нові форми й печатки. 

Проте, совстська розкладова робота серед 
національних еміграцій не обмежується зга-
даними вище „комітетами" та їхніми „Ґоло-
сом родіни" і „Вістями з України". Куди не-
безпечнішим є ведена з кагебівської цент-
ралі і її експозитур по різних країнах кон-
спіративна акція, спрямована на розклад і 
деморалізацію емігрантських середовищ. 
Про цю акцію мало говориться й пишеться, 
проте вона йде безупнну в різних напрям-
ках і ділянках життя. Веде її московський 
КГБ з допомогою нових методів, пристосо-
ваних уже до „коекзистенційиого" відяру-
ження. Застосовуючи ці нові методи, боль-
шевицькі агентури відмовляються від доте-
перішніх обвинувачень, закидів та накле-
пів на адресу еміграційних організацій і їх-
ніх провідників, а натомість пробують за-
крадатися в довір'я емігрантів підлещуван-
ням, значить, виграванням на себелюбстві і 
славолюбстві окремих осіб. Щоб замаскува-
ти цю підривну акцію і її цілі, вони творять 
окремі еміграційні організації з патріотич-
ними програмами і „культурними" запДкав-
леннями. Всередині цих організацій поста-
ють добре законспіровані комуністичні я-
чейкн із завданням вести всю роботу і штов-
хати людей в потрібному напрямі. Видатну 
ролю в цій акції, зокрема в удержуванні „ку-
турннх" зв'язків, відіграють совєтські дн-
пломатнчні представництва через спеціяль-
них службовців для зв'язку із різними сек-
торами діяльности таких чи інших націона-
нальннх еміграційних організацій. 

Нові методи й засоби підривної акції 
вже випробував КГБ серед мадярської та 
польської еміграцій, як про це свідчать 
розкриті недавно афери в цих середовищах. 
Є багато даних на те. що в подібному на-
прямку працюють совєтські агенти й серед 
української еміграції, і тому, за всіми підо-
зрілими починами й виступами треба уваж-
но слідкувати, щоб завжди бути готовими но 
тільки їх виявити, але ї'ї спаралізувати. 

Американське громадянст-
во час від часу підновлює ди-
скусію над станом шкіль-
ннцтва, але ще не відважило-
ся грунтовно оцінити шкіль-
ну систему і внести в неї ко-
аечні зміни, якщо висновки 
дискусії цього вимагатимуть. 

В останніх роках американ-
ським шкільництвом заціка-
внвся колишній президент 
Гарвардського університету, 
пізніше дипломат, що довгі 
роки перебув у Західній Ні-
меччині, д-р Джеймс Браснт 
Конент. Американське грома-
дянство стурбувалося було 
станом свого шкільництва в 
1969-му році, після ТОРО,- як-
несподівано для західнього 
світу Москва випустила сво-
го першого „Спутніка". 

Тоді то побачили виховни-
ки й політики, що американ-
ські початкові і середні шко-
лн ставлять замалі вимоги 
своїм учням, внаслідок чого 
випускники середніх шкіл 
(гайскулів) переходять до у-
ніверситетів чи коледжів не-
підготовані як слід. 

Того ж 1959-го року, Д-р 
Конент, залишивши днплома-
тичну працю на пості Високо-
го Комісара в Німеччині, ви-
дав книжку під заголовком 
„Американська середня шко-
ла сьогодні", в якій гостро 
критикував середнє шкіль-
ннцтво, домагаючнсь піднести 
його рівень і поширити нав-
чальннй матеріал так, щоб 
випускникам середніх шкіл 
не приходилося в коледжах 
„латати дірок", що їх не ви-
повнили вони в гайскулах. 

Треба признати, що в ос-
талніх роках американські се-
редні школи значно пошнри-
ли навчальний матеріял, так 
що пильні й сумлінні школя-
рі мусять добре працювати, 
щоб опанувати шкільні про-
грами. Але одночасно з лід-
нищенням рівня навчання вн-
явнлося, що початковим і се-
реднім школам недостао від-
повідно вишколених учителів. 

І ось той самий д-р Конент 
видав цього року другу кни-
жку про потреби аяерикансь-
кого шкільництва під заго-
ловком „Вишкіл американсь-
ких учителів". 

Рецензуючи цю працю, 
співробітник „Ню Иорк Тайм-
су", 4)ахівець . педагог Фред 
М. Гечінґер стверджував, Тдо 
вона є „академічним динамі-
том" і такою ж „революційт 
ною" в ділянці вишколу вчи-
телів, як була праця Абрага-
ма Флокснера з 1910-го ро-
ку про вишкіл лікарів у ЗДА 
та Канаді. Д-р Конент пише 
про низькі кваліфікації вчите-
лів у ділянці педагогіки й ме-
тодики навчання, про пере† 
січність і обмеженість профе-
сорів, які підготовляють маіі-
бутніх учителів, про жахли-
вий стан в учительських ко-
леджах. У І 

Не рекомендуючи жадатђво 
лікування нездорового стану 
шкільництва, автор вимагає 
драстичної операції. Школа 
— це вчитель, і коли вчитель 

Д-р М. Л-а 

не мас потрібної підготови, то 
й найкраща реформа не до-
иоможе шкільництву. Фред М. 
Гечінґер признає, що д-р Ко-
нент мас слушність, коли` пн-
ше, що в деяких учительсь-
ких коледжах навчають філо-
софії вчителі, які самі ніколи-
не студіювали філософії.. 

Учителі в коледжах, які 
навчають майбутніх педаго-
гів, самі не уявляють, як ви 
г.іядас праця в- початковій а-
бо середній школі. Часто во-
ни защеплюють своїм учням' 
шкідливі методи, самі не ма-
ючи задовільного навчаль-
ного пляну. Справу погіршус 
й те, що в багатьох випадках 
до вчительського фаху підгот 
товлясться иедосить здібна 
для цього молодь. ,. 

Такий стан в учительських 
коледжах, але загальні ко-
леджі та університети поста-
чають тепер більше вчителів 
початковим і середнім шко-
лам, як учительські коледжі. 
Очевидно, що вони не можуть 
дати кращого вишколу май-
бутнім педагогам, як учитель-
ські коледжі. 

Вишкіл учителів утрудню-
сться ще й тим, що навчаль-
ні програми"І^усіх 50 стейтах 
ЗДА неоднакові. Правда, пі-
еля 1959-го року стейтові ос-
вітні уряди підвищили ввмо-
ги при видаванні дозволів на 
навчання, але справа від то-
го багато не покращала. І 
так, в коледжах збільшено 
число годин навчання ,чу-
жих мов, але й тепер тільки в 
двох стейтах вимагають, щоб 
вчителі вільно тією мовою, я-
ку вони мають викладати, 
розмовляли. У 48 стейтах, 
щоб мати кваліфікації на вчи-
теля чужої мови, досить за-
кінчити курси даної мови. 

Наприкінці своєї 275-сто-
рінкової книжки д-р Конент 
подає коледжам, університе-
там, шкільним радам і стейто-
вим виховним комісарам 27 
рекомендацій, як ,на його 
думку, мають бути підготов-
лені майбутні вчителі, щоб 
могли вони з успіхом прова-
днти в школах навчально-ви 
ховні процеси. 

Можна бути певним, що 
праця д-ра Конента не пройде 
безслідно, — вона викличе га-
рячу дискусію вже хоч би й 
тому, що автор написав її на 
основі докладних студій, кон-
іферуючи із 400 трупами вчи-
телів у Ібох стейтах ЗДА, в 
Англії, Франції, `Німеччині, 
Італії, Швейцарії та Японії. 

Очевидно, рекомендації 
Конента не будуть негайно 
зреалізовані, бо в Америці ні-
чого ие переводиться без від-
повідних переслухань заінте-
ресованнх чинників, без все-
бічного обговорення пробле-
ми. 5 000 примірників книжки 
дгра Конента вислано до про-
відних педагогів ЗДА і до 
всіх тих установ, що займа-
ються освітньо - виховною 
справою. Ширше громадянст-
во зможе прочитати цю кни-
жку аж в 1965-му році, коли 
вийде її популярне видання. 

о. ІЗИДОР ВОРОБКЕВИЧ 
і 

(З нагоди 100-річчя виступу його на літературному полі 
і 60-річчяі омертиу 

Сенат схвалив $47.3 більйона на оборону 
Вашингтон. — 24-го верес-

ня Сенат голосами всіх 77-ох 
присутніх сенаторів прнзиа-
чив на оборону країни $47-
339 707 000. Ця сума с на 228 
мільйонів більша від того, що 
иа оборону ухвалила Палата 
Репрентантів ще у червні. 
Спільна конф}еренція, ск.іцде-
на з сенаторів і конгресменів, 
мас узгідннтн редакції обох 
законопроектів. Цей військо-
вин бюджет призначений на. 
фінансовий рік, що закінчнть-

ле і сума, ухвалена Сенатом, 
є на 1.4 більйона менша від 
тісї, що її запропонував був у-
ряд, який планував видати йа 
оборону $48 724 839 000. Тре-
ба. пригадати, що мннулоріч-
ний оборонний бюджет стано-
вив $48 350 000 000, і був ре-
кордово високим під час мн-
ру. Були спроби зменшити ви-
датки на оборону, але вони 
не вдалися і тоді всі присут-
ні сенатори голосували, щоб 
прикятн ту суму, яку запля-

ся 30-го червня 1964 року. А; нувала їх Комісія. 

Достать о. Ізндора Вороб-
кевича знана в українській лі-
тературі ще під такими прн-
б рани ми прізвищами: Демко 
Маковійчик, Морозенко, С. 
Волох, Семен Хрін, Данило 
Млака. Останнього псевдоні-
му поет вживав, найчастіше. 
Властиво, цей псевдонім^ був 
частиною родового прізвища 
Воробкевичів, яке повністю 
звучало: Скульський-Млакаі 
де Оробко. Дід о. Ізндора змі-
нив це довге прізвище на 
„Воробкевич". 

Вужчою батьківщиною о. 
Ізндора була Буковина. Але 
поет, як то нажуть, не вий-
шов з ќрови й кости буковин-
ської вітќи українського на-
роду. Був він сином українсь-. 
кого священика - катехита 
черновецької гімназії. О. Ізи 
дор тісніше зв'язався з укра-
їнськнм населенням Букови 
ни вже після закінчення бого 
словських студій, коли був 
душпастирем у гірських пара-
фіях. У той час (1861 - 1867) 
пізнав він життя буковннсь-
ких гуцулів і вивчив україн-
ську мову. Інтелігенція на 
Буковині в той час розмовля-
ла здебільша по-німецьки. То-
му то молодий Ізндор не міг 
винести належного знання у-
країнської мови з батьківсько-
го дому, тим більше, що його 
батьки померли досить рано, 
і МОЛОДИЙ хлопець виховував-
ся у діда. Про перші свої вір-
ші - думн в 1866-му році віа 
писав: 

„Знаю, що сі думи несовер-
шеині і слабоиькі; вже мужем, 
хотя я родом русин, по-русь-
ки говорити, читати і писати 
почав-см, я самоук. Потіпху 
я ними декого з родимців, то 
від них лиш одно прошу: не-
достатки поправити братньою 
любов'ю і — з наведених ви-
ще причин — звинити (внба-
читн — М. Л-а)". (Твори Во-
робкевича — Руська Пись-
менність, том І. crop. 402). 

Народився Ізидор Воробке-
вич 5-го травня 1836-го року 
в Чернівцях. Там одержав по-
чаткову, середню і високу, ос-
віту. Закінчивши духовну се-
мінарію і прийнявши свячен-
ня, став, як ми вже згадали, 
душпастирем у гірських се-
лах Давндени і Руська Мол-
давнця. На той час припадає 
літературний дебют о. Ізндо-
ра Воробкевнча: в літератур-
ному збірннкі' „Галичанин", 
що його видали у Львові 1863 
року Я. Головацькнй і Б. Ді-
дицький, надруковано його 
перші вірші під назвою ,Лум-
ки із Буковини". 

О. Ізидор мав не тільки по-
етичні здібності, але й музич-
ні. Щоб поглибити своє му-
знчне знання, перервав він 
1867-го року душпастирюван-
ня і наступного року виїхав 
до Відня, де вступив до му-
зичної консерваторії. Відбув-
ши однорічний курс в консер-
ваторії, о. Ізидор став викла-
дати спів у черновецькій ду-
ховній семінарії, а від 1875-го 
року також і на теологічному 
факультеті нововідкритого у-
ніверснтету. О. Воробкевич 
збагатив також українську 
музику поважною кількістю 
церковних і світських творів. 
Але ми лишимо музичну 
спадщину о. Воробкевича для 
музикознавців і обмежимося 
його літературною творчістю. 

Ізидор Воробкевич був доб-
ре ознайомлений з творами 
Шевченка, Квітни, Падури, 
Куліша, Вовчка, Стороженќа, 
Мордовця, Костомарова, Гого-

внча прнп?ііа$Ьть на час його 
перебування' на парафіях.' У 
1865-му році написав він оро-
аідзння „Туредькі . бранці". 
Сюжет для цього оповідания, 
яке було` згодрм- двічі переро-
блюваие, взяв- з історичних 
переказів; я р и стосувавш и 
його до української буваль-
щнни. Інші оповідання Вороб-
кевнча такі.;.. ‚‚Ввмуштроващій 
кінь"; „Олена"; „Месть чор-
ногорця"; ‚Дднлля"; ‚Дигай-
ка"; ‚^Амврозій Остапкевнч". 

Пробував Воробкевич сил і 
в повістях,, як „Іван Мазепа 
'і Василь Кочубей", але внй-
шла вона у нього слабше. Цю 
.саму історичну тему викорнс-
тав він для Ѓсторичної драми. 

Драматичні. твори ВОроб}-
кевича можна поділити на 
три групи: побутові' драми, 
історичні драми та оперети й 
комедії. 

Побутові драми „Гнат При-
блуда"; ‚Збога Марта"; „Но-
виЙ двірник1' і „Блудний 
син". Історичні драми: „Ва-
силько Ростнславич"; ,ДІет-
ро Сагайдачний"; „Кочубей і 
Мазепа". Оперети й комедії 
Воробкевича тішилися вели-
кою популярністю. Кращі з 
нихЃ „Каспар Румпельмаєр"; 
„Золотий мопс"; „Пані моло-
да з Боснії"; „Пан мандатор"; 
„Янош Іштенгазі". 

Перше повне видання по-
етичних творів' І. ВоробкеВи-
ча підготовив Іван Франко. 
Воно появилося 1900 року під 
назвою „Над Прутом". У пе-
редмові до цього видання їв. 
Франко назвав Воробкевича 
жайворонком українського 
відродження. Посмертне трн-
томове видання творів Вороб-
кевича підготовив Осип Ма-
ковей. Появилося воно в pp. 
1909 - 11, в серії „Руська пи-
сьменяість", що її видавала 
„Просвіта". Нав'язуючи до о-
цінки Іван% Франка, Маковей 
у своєму виданні так висло-
вився про Воробкевича: 

„Справді, він може й не со-
ловій мак поетами, може дій-
сно лиш жайворонок, але й 
жайворонкова" пісня дуже лю-
ба — та ще й по такій тяжкій 
зимі, по такій темноті, в якій 
жила Буковина до часів Во-
робкевича та Федьковнча. Ба-
гато було у Воробкевича і та-
ланту, і свідомости, і енергії,-
і доброї волі, і любовн до сво-

;го народу —. і він служив 
йому щиро цілих 40 років". 
(Твори, том І. стор. 408). 

; Виданая Маковея не можна 
однак, назвати повним: з у-
сісї поетичної спадщини — 
понад 1000 віршів — Маковей 
вибрав тільки 277. Інші, на 
його думку,' до' друку не нада-
валнся. 

Ізидор Воробкевич був ав-
торон двох томів проповідей: 
„Науки для народу" і „Над-
гробні проповіді". Довгі ро-
ки (1882 - 1901) був редак-
тором українського відділу в 
релігійному` журналі „Канде-
ля", який виходив у Чернів-
цях в роках 1874 - 1914 в ру-
мунській і українській мо-
вах. 

За заслуги для Церкви о. 
Воробкевича піднесено в 1881 
році до гідности протосрея, а 
в 1896-му році — до гідно-
сти архнпресвітера - ставро-
срора. 

0. Ьидор Воробкевич ўпо-
коївся 19-го вересня 1903-го 
року на 68-му році життя і 
був похований в Чернівцях. 

Євгвв $Д^КХХЦИИг. к Ѓ'ЏІ'г'ї"Г% $џ-% їй г .:-

ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 
КРИЧЕВСЬКИИ 

(До десяти.ііття з два смертн) 
.-ч'-i-i-f irifft l l J i І І ,} ! ' і П І -і ГГІІ-І гг: 

(6) 
Це — трагедія, що ми, українці, займаючись у своєму 

щоденному житті й політиці вирішенням різного роду „вели-
кнх- питань", мало приділяємо уваги справам української 
культури, ие бачимо, не знаємо і не розуміємо її багатства, і 
нам її мусять відкривати чужинці. 

Роки революції і становлення Української 71ержави — 
Найбільш гарячкові й творчі роки праці Кричевського. В цей 
ядс він виготовляє державні герби України Великий і Ма.! 
Іий, грошові знаки для Центральної Ради, дві Гривні. Велику 
$ Малу державні печаті, а також прапор для полку ім. Бог-
дана Хмельницького. Все це за консультацією з Михайлом 
-Ґрушевськнм щодо форми та стилю. Трохи згодом, на замов-
лення видавничої спілки .‚Час", ілюструє він українську 
Євангелію, для якої робить образи чотирьох свангелистів. 
Ціўльні листи, заставки, кінцівки, початкові літери на окре-

-Іу орнаментальну рамку для кожної сторінки. Це був шедевр 
української графіки. Пересланий 1923 року за кордон Михай-
лові Грушевському, цей проект десь загині'в. 
? Нарбут, приїхавши на Україну в 1917 p.. попадає під 
сильний вплив Кричевського. Він багато від нього залози-

чцс і, завдячуючи йому, відходить від школи Білібіна, — став 
на свій власний шлях, розвиває та виявляє свій могутній 
талант. 

З встановленням московсько-большевицького окупацій-
ного режиму в Україні Василь Кричевський ще до року 1933г 
го встигає зробити багато десятків обкладинок для Видавшг-
чої Спілки, Державного Видавництва України, Інституту 
Книгознавства, видавництв „Рух", ‚‚Книгослілка", оформлює 
один з томів „Літературного Ярмарку". Окупаційний режмм 
косо задивляється на творчість Кричевського, і замовлення 
припиняються. ^ 

Лише в 1935 році він ще ілюструє видання „Українська 
пісня" за редакцією Хвилі робить до нього понад чотнрис-
та рисунків з мотивів народної української творчости. Але й 
тут, використовуючи мотиви українських орнаментів з народ-
них килимів, тќаніѓн, різьби, розмальовань, вікон, одвірків та 
печей, Василь Кричевський їх по-своєму стилізує, створюючи 
блискучу серію оригінальних композицій. Решта його гра-
фічннх робіт була зроблена на еміграції. Останні його праці 
— це обкладинка до „Українського православного календа-
ря" на 1952 і 1953 роки. Незадовго до своєї смертн він ще 
працював над ілюстраціями до ,,Миргородських повістей" Го'-
го ля. 

Василь Кричевський був також надзвичайно тонким май-
стром екслібрисів. Пого екслібриси для Д. Ревуцького, С. Єф-
ремова, Я. Стешенка, С. Маслова. Юрія Яновського часто дру-
кувалися в різних спеціальних виданнях. Вони належать до 
скарбни'ці українського мистецтва. 

Виступає Василь Григорович Кричевський як новатор і 
в оформленні театрального дійства, яке він здійснює 1915 ро-
ку в балагані Сорочннського ярмарку. Мистецьким оформ-
леняям с`цени пін почав займатися ще з 1907 року, оформив-

шн ряд вистав для театру Садовського. Та ці о4юрмлення 
ще були в пляні вимог реалістично-побутового етнографічно-
го театру, яким був театр Садовського. 

Лише в 1915 році, коли комісії київської Міської Управи 
запропоновано влаштувати ярмарок на користь ранених на 
війні, Кричевський виступив з пропозицією побудувати при-
мітнвний, яскраво розмальований ярмарковий балаган і 
ставити в ньому українські інтермедії 17-18 століть. Назагал, 
— пропозиція робити вистави Сорочннського ярмарку нале-
іжала членам Українського Ќлюбу в Києві, які висунули її в 
противагу пропозиції росіян поставити оперу ‚‚Черевички". 

Садовський запропонував свої послуги, свій театр і свій 
ллян вистав у звичайному для нього реалістнчно-побутовому 
пляні. 

Пропозиція Василя Кричевського влаштувати театральне` 
видовище, театральне дійство в стилі старих українських ін-
термедій була смілива, нова і незвична. Садовський, не зна-
`ючн, як це зробити, розгубився. Між ним і Кричевським зай-
тила гостра суперечка. Тоді Кричевський сам із своїми уч-
нями, Анатолем Петрнцькнм та Костем Елсвою, береться за 
реалізацію свого задуму. 

На спорѓовому полі у Києві, де мав відбутись ярмарок, 
^збудовано балаган, який Кричевський із своїми учнями 
оформ`лює. До відкриття ярмарку лишався тиждень, — часу 
на підготовчі шкіци ойюрмлення не було. Василь Григорович 
малював дужо швидко. Анатоль Петрнцькнй та Елсва також 
були добрими рисувальниками. Комічні сюжети, написи до 
них типу.„Брут убиває Цезаря" і т. п. композиції вигадува-
лось на місці і тут же здійснювалось. Балаган іззовні швид-
ко вкривався примітивними, яскравими, комічними фігурами, 
`що приваблювали глядачів. Костюми, декорації і грим акто-
рів мали такий же умовний, примітивний та комічний ха-

ля, Шашкевича, Мотальниць 
кого, Уетіяяовича... 

Не менший вплив мала на 
нього і ' українська народна 
творчість, а особливо пісні, з 
якими поет запинався безпо-
середньо від народу або із 
збірників. Ось що пише про 
це о. Воробкевич: 

„Я збирав і писав народіѓ! пі-
сні-думи через близько п'т-
надцять літ, не знав я ні мук, 
ні трудів, лазив в навьку хач-
чнну, під бідну солом'яну стрі-
ху, честував сліпого лірвака і, 
що чув, в музику складав і 
в книжки збирав. Збірники пі-
сснь М. Максимовича (Моск 
ва 1827 і Київ 1849), ЖеГотя 
Павлього, Вацлава з Одеська, 
Коцшіньського і другі менці 
збірнички пісень і пословиць 
народних, далі поезії Т. Па-
дури, много від Куліша і ін.. 
стоять у моїм невеличкім 
киижкоскладі за рядом, порох 
не припав їх, сто раз я читав 
їх, учився — і характер вашої 
народної пісні так серцю при-
споїв, що лиш в тім тоні спі-
вати знає, і борше заніміє, як 
сто лишиться". (Твори, І, 
404), 

Літературну спадщину о. I-
зидора Воробкевича можна 
поділити иа три частини: вір 
шові твори, оповідання і повіс-
ті, драматичні твори. Між вір-
шовнмн творами, яких є по-
над тисячу, знаходимо бага-
то лірики. Писав Воробкевич 
і епічні твори. Переважну ча-
стину творів становлять так 
звані думн, темою яких є по-
дії з козацької доби. В роках 
1864 - 1 8 6 8 Воробкевич оспі-
вував у своїх думах воєнні 
пригоди гетьманів і внзнач-
ніпшх козаків 16 і 17 сторіч 
(„Мурашка"; „Скалозуб"; 
„Похід на море"; „Кифор і 
Гануса"; „Нечай"). 

Після повернення з Відня 
увагу Воробкевича прикувала 
історія бал папських народів. 
'Поштовх для цього дала ро-
сійсько - турецька війна. Внз-
начною поемою цього циклу 
є „Гостинець з Боснії". Сягав 
Воробкевич по теми і в старо-
винну історію. Писав під 
впливом Шевченковнх „Нео-
фітів" про Нерона і Клеопат-
ру. Попри історичні теми вн-
корвстовував для епічних 
творів народні перекази і ре-
альяі події із життя гуцулів. 
- До багатьох своїх віршів о. 
Воробкевич написав музику. 
В 1893-му році сам вів уклав 
список своїх віршів-пісень. 
Було їх 195. Багато пісень Во-
робкеввча стали народними 
піснями. Для прикладу взя-
ти б: 

Сонце ся сховало 
за високі гори, 

Тихо все дрімає: 
луг, дуброва, бори... 

Або: 
Ку-ку! Ку-ку — чути в ліску. 
Ходім співаймо, радо витаймо 

Божу весну! 

Або: 
Заграй, ти, цигане старий, 

такої, як гадаю, 
І грошей дам, вина ти дам 

і всього, що лиш маю... 

Не менше популярною є його 
пісня „Над Прутом у лузі", а 
„Зазвенімо разом, браття, 
піснь воскресну і нову" ще й 
досі не сходить із програм на-
ціональннх свят. 

Патріотична струна брн-
нить у поезіях Воробкевича 
досить часто. Закликає вона 
земляків любити свій рідний 
край, не цуратися свого наро-
ду і своєї мови, працювати для 
народу і тим самим допомог-
ти йому визволитися з неволі. 
Хто не пригадує собі із шкіль-
них читанок оцих щирих і 
теплих рядків: 

Мово` рідна, слово рідне, 
Хто вас забував. 
Той у грудях ііе серденько, 
Тільки камінь мас. 
Перші оповідання Воробке-

рактер, як і зовнішнє оформлення. Завісу навмисне знизу не 
докінчили, щоб вддно було ноги акторів,,^коли вони одяга-
ються та гримуються. Садовський, побачивши балаган, за-
хопився сам. Оформлення балагану підказал`о йому, як ста-
вити інтермедії, робити театральне видовище. 

Вистави інтермедій відбувалися безперервно з ранку до 
вечора протягом трьох днів. 

Ще не встигала публіка після кожної інтермедії внпоро-
жнити балагану, як вій одразу ‚знову наповнювався новими 
глядачами, що під час вистав весело сміялись. Успіх вистав 
і розголос про них був такий великий, що навіть імператриця 
— вдова Марія Федорівна, з усім почетом приїхала подиви-
тися. Слідом за нею вистави відвідала і вся російська знать. 
Збір з вистав перевищував триста тисяч рублів у той час як 
московський театр зібрав заледве п'ятдесят. Винахідливість 
і новаторство Кричевського, сперті на старій українській тра-
днцїї, що з повною силою виявилися в театральному оформ-
леннто балагану, поставили питання про відродження укра-
щеького театру, — розрив з реалістично-побутовим театром і 
створення театру дійства із справжнім театральним вадовн-
щем. 

Мені не відомо, чи Лесь Курбас бачив вистави балагану, 
але кілька років пізніше геніальний реформатор українсько^ 
го театру в творчих шуканнях піде саме цим шляхом, здій-
сяюючн свої ідеї відродження та європеїзації українського 
театру. 

БАТЬКИ! ЗВ'яжіть замолоду 
ваших дітей з найстаршою, 
найбільшою й вайбагагшою ук-
раіиською національною уста-
повою поза межами батьківщн-
ни, якою в Український Народ-
няй Союз, щоб запевни ін В 
крапѓу будучність, а вашій гро-
маді у вільному світі нового 

свідомого члена! 



Blew З ГАРІФиРДУ, fluffi. 
серпні відійшов від нас,в церкві св. Мнхаіла відбуло-

Осид Бойчук службово пере-
несеннй до Бостону. Був го-
ловою УКК в Гартфорді, ре-
ферентом зови, зв'язків, голо-
вою Стейтової Політкчної Ор-
гааіваци та головою Комиш 
ту Поневолених Народів. Ца-
лежав до багатьох місц. орга-
нізація та мав загальні сди-
патії громадянства. Пан Боіі-
чук зумів нав'язати сталий 
контакт з представниками 
американської влади і пре-
сою і на тім відтинку діяль-
ностн УКК витратив багато 
праці. 

Зорганізував Комітет Поие-
воленнх Народів, якого був 
головою.^ Маніфестація КПН 
в ЃартфордІ під час проголо' 
шеного. Президентом Тижня 
П. Н. доказала, скільки праці 
доложав п. Бойчук, щоб ім'я 
України інші народи належ-
но респектували. ‚Всі чужинні 
промовці на М а н і ф е с т а ц і ї 
твердо наголошували Укра-
їну, як одну з перших жертв 
московської агресії, а сен. 

ся вінчання Оксани Логуш з 
Юрієм Стеранкою. Обоє' за-
кінчили інженерські студії і 
обоє працюють в Джерзі Ситі. 

Акту вінчання, довершив 
'батько молодого Всч. о. О. Сте-
ранка в асисті Всч. о. декана 
Бал ан дюка і Всч. о. Маселка. 
Співав Гартфордськнй Укра-
їнськнй Хор під дир. О. При-
шляка. Дружкою була тѓѓочна' 
сестра молодої Христя Гафт-
ковнч, а дружбою товариш 
молодого Леонід Старух 

Своїй одинокій доні Окса-
ві п-во Казимира і Єронїм 
Логуші справили гарне весіл-
ля. В готелі Статлера зібра-
лося 80 гостей з родини, 
приятелів і товаришів моло-
ДИХ. 

Ролю старости виковував 
проф. Третяк з Трентону з 
питомим йому гумором. Про-
мовляли батько молодої, дир. 
Р. Романипшн і вкінці п. М. 
Демянчук пригадував моло-
дим подругам, щоб вони ніко-
лн не забували, до якого на-

Дадд половину своєї знаменн- роду належать і скільки йо-
тої промови присвятив Ук-
раїні. 

П. Бойчук —, молода лю-
днна, відбув службу в амерн-
канській армії, закінчив вищі 
економічні студії та працював 
тут в Обезпеченевій Компанії. 
Віримо, що п.! Бойчук буде 
продовжувати гі а т р і о тичну 
працю, деб.він, не був — і не-
хай буде прикладом для мо-
лодих інтелігентів. Бажаємо 
успіхів в його; Професійній 
кар'єрі і громадській діяль-
ності. 

му винні. 
Зворушливим моментом бу-

ла заява брата п. Логуша, що 
бабуня п-ні Оксани післала з 
Краю для своєї внучки, як зе-
сільний дар - гвоздики. П-ні 
Оксана під час студій була в 
Гартфорді членом Пласту і 
о членом Відділу 277 УНСо-
юзу. 

Відділ 277 УНС вислав за-
прошення до всіх СоюзовцІв, 
які були членами УНС перед 
1933 роком, на Ювілейне Свя-
то з нагоди 70-ліття „Свобо-

В суботу 31-го серпня тут ди" та для вшанування за-

Український Музичний Інститут 
т В ю Норку 

Вписи до Музичного Садка 
— відбудуться — 

в СУБОТУ, 28-го ВЕРЕСНЯ 1963 року 
від ѓод. 12-ої до 8-ої по пол. 

Заля ч. 32 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
142 2nd Avenue — New York З, N.Y. 

Початок навчання в середу, 2. жовтня 1983 р. о год. 11 рано 
Тол.: AL 4-2024 або AL 4-6943 

„ЗА РЕВ О" 
Об'єднання Українських Академічних Товариств 

в З Д А 
— з народи — 

VH КРАЙОВОГО З'ЇЗДУ 
„3AFEBO" В З Д А 

— відбудеться — 

в суботу 29-го вересня ц. р. 
в BELLEVUE-STRATFORD HOTEL 

Broad Л Walnut Street — PHILADELPHIA. Pa, 

КОНГРЕСОВИЙ БАЛЬ 
Ѓрас оркестра „АМОР" з Њо Иорку 

з участю, співака 
ІГОРЯ РАКОВСЬКОГО 
Початок о год. 8:30 веч. 

В ЛЬОКАЛІ 103 КРАВЦІВ 
ЗІБРАННЯ ЧЛЕНІВ Дьок. 103 АКВ оф А відбудуться в 
П'ЯТНИЦЮ, 27-го ВЕРЕСНЯ ц. р. о год. 8-ій вечоре в прн-

міщенні 431 East 6th Street в New York-y. 
Після зібрання відбудеться прийняття для членів 

і пенсіонарів Я%ок. 103; секр. Гр. Сеиенкж 

Вписи до Мистецької Малярської Школи 
ЛЮБОМИРА КУЗЬМИ 

— відбудуться — 

в суботу, 28-го вересня 1963 р. 
від год. 13-ої до 3-ої по пол. 

Навчання починається з днем 30-го вересня 1963 р. у 
днях і годинах залежно від порозуміння при влисах. 

Заля ч. 32 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
142 2nd Avenue — New York З, N.Y. 

Хол.: AL 4-2024 або AL 4-6943 
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Бувші Українські Студенти Університету 
в Лишені 

відбудуть першу свою 

ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІЧ 
у суботу й неділю, 5 і 6-го жовтня 1963 р. 

на СОК)ЗГОЩ в КЕРГОНКСОШ, Н. BL 
The Ukrainian National Ass'n Estate 

KKRHONKSON, N. Y. 
Д о участи запрошуємо всіх товаришів з родшіамя. 

Зголошення можна висилати на адресу: 
W. Kozachinsky, 14 Union Park, Norwalk, Conn. 

О Р Г А Ш З А Ц Ш Н И И КОМІТЕТ 

служених піонерів СоюзовцІв, 
яке відбудеться заходом Стей-
тового Комітету Відділів УНС 
в Ню Генвен, 28-го вересня 
1963 p., о год. 6.30 вечором в 
церковній залі, при Джордж 
вулиці. 

Наша еміграція в теперіш-
нія час мало знас, і не ціка-
внться нашими першими еміг-
рантамн, які в тяжкі часи 
гуртувалися прн Відділах 
УНС, які вели всесторонню 
працю, бо інших товариств 
тоді не було. 

Коли заглянути в протоко-
ли місячних зборів з перших 
десятків цього століття, то по-
бачимо речі; про які теперіщ-
нім членам УНС не'сниться. 
Ці, тоді бідні емігрантќ зі 
своїх дуже мізерних зарібків 
стало, навіть під час депресії, 
на таких зборах переводили 
збірки та щедро жертвували 
на Рідну Школу, політичних 
в'язнів, Босвнй фонд, інвалі-
дів і всякі політичні акції в 
Краю. Вони деколи перево-
дили між собою збірки на вн-
снлку делегатів на всякі кра-
сві конвенції. 

Багато з тих жертвенних 
членів вже померли, а нечис-
ленні з них ще живуть неміч-
ні і старі. Тяжко міряти пат-
ріотазм і любов до своєї Бать-
ківщннн тих піонерів тепе-
рішвіми категоріями. Тепер 
живемо в кращих обстави-
нах, але наше сумління і 
честь вимагають від нас вн-
словнти признання і пошану 
піонерам нашого українсько-
го життя на еміграції. 

Управа Окр. Комітету Від-
ділів УНС запрошує українсь-
ке громадянство на це Свято, 
на яке запрошені також пред-
ставвяки а м е р и к а н с ь к о ї ! 
влади. Ф. С. 

Проф. Омелян Пріцак відвідав 
УВАНуЗДА 

Ретроспективна виставка скульптур 
Сергія Литвиненка 

За пару днів, бо в неділю 
29 вересня у мистецькому сві-
ті Ню Иорку відбудеться не-
буденна подія, а саме ретро-
спективна виставка скульпто-
ра Сергія Литвиненка. Небу-
денна вона тим, що припадає 
у сорокову річницю творчої 
праці мистця, та ще й# тим, 
що на ній будуть виставлені 
оригінали праць за останніх 
16 років у кількості 104 екс-
понатів, та частина збереже-
ннх фотографій з праць, що 
залишилися в Европі; у кіль-
кості коло 100 штук. 

Як на умови еміграції. — 
це дуже поважна ретроспек-
ттгана виставка, а закрема 
скульптури, яку. з огляду на 
її тягар, розміри і різнород-
ність матеріялу не легко зіб-
ратк не одну виставку. 

Прізвище Сергія Лнтвинен-
ка доволі відоме в Україні, де 
він виконав поважну скіль-
кість пам'ятників, поміж ни-
ми і широковідомий пам'ят-
ник на могилі Івана Франка 
у Львові. Створив багато ком-

. .- -
Повертаючися з наукового Монголії, для праці якої про-

фесор Пріцак давав. свого ча-
су спеціальні інструкції. 

Цікаві відомості проф- Прі 
цак подав щодо організації 
видавничої . справи зі свосї 
фахової ділянки. Це перш за 
всі продовження в и д а н н я 
Урал - Алтайського річника, 
який до цього часу виходив 
двічі на рік с п і л ь н о для 
уральської і алтайської філо-
логії; наступний річник буде 
поділений на ДВІ, окремі час-
тннн — уральську і алтайсь-
ку і виходитиме замість двох 
у 4 випусках. Проф. Пріцак с 
президентом Міжнародннього 
У рало - Алтайського Това-
риства, а 4 віце-президенти 
репрезентують відповідні схо-
дознавчі інституції Гетінґена, 
Гамбурга, Фінляндії і Фран-
Дїї-

У видавництві Монтон (Гол-
ландія), що видало УВАНів-
ський збірник, присвячений 
Шевченкові, проф. Пріцак ре-
дагус серію слов'яно-орієнта; 
лістнчних публікацій разом з 
членами редакції Тадесм Ле-
вицьким (Польща), Феліксом 
Таўз (Чехо-Словаччина) і 
Карлом Менґесом (Колюмбій-
ськнй університет). В тому ж 
видавництві плянусться вн-
дання великої серії пам'ятнн-
ків ісламської епохи турець-
кої мови ХІП - XVI ст. 
`, У видавництві Гарасовіца 
(Німеччина) запляновано Ен-
цнклоиедію туркології в мо-
Мографіях, 

Проф. Пріцак займас ка-
тедру тюркології в універсн-
їеті в Сіятлі ,де керус трнріч-
ннм спеціальним семінаром і 
лепер працює з 5-ма докто-
рантамн. 

В спеціально УВАНівських 
п.іянах проф. Пріцак хотів би 
присвятити о д и н в и п у с к 
'„Аналів" спеціально украін-
ському сходознавству. 

В заключення проф. Прі-
цак подав деякі нові вірогідні 
дані про смерть А. Ю. Крнм-
ського. що йдуть з підсовстсь-
КІІХ джерел. 

За цими д а н и м и , А. Ю. 
Кримський був заарештова-
внй НКВД у Звенигородці і 
вивезений до Акмолінська у 
Північному Казахстані. Він 
захворів у дорозі і помер в 
1941 році в шпиталі в Акмо-
.дшську. Н. Н. 

відрядження цр Европц, про-
фесор д-р Омелян Пріцак, 
професор тюркології вг Уні-
верситеті в Сіятлі (Вашннґ` 
тон) відвідав у Цю Иорку Уќ-, 
раїнську Вільну Академію 
Наук у ЗДА, де 16 і 11 верес-
ня мав наради з Прнзндією і 
ч`ленами; Академії. Проф. Прі-
цак оповів, що метою ,, його 
подорожі було збирання ма-
теріялів до основної темн ЙО` 
гр. теперішньої, наукової пра 
ці „Історія євразійського сте^ 
пу УШ - "ХЩ століть". Рьбо-
та над цісю темою і сама по-
дорож фінансовані Ґуґенгай-
мЬвським фондом. Під час 
подорожі проф. Пріцак озна-
йомився з рукописним мате-
ріялом сходознавчих бібліо-
тек, переважно Стамбула й 
Лондону та використовував у 
бібліотеках Гельсінкі, Варта'-
ви н Кракова давніші росій-
ські і сучасні радянські. Під 
час перебування в Гельсінкі, 
проф. Пріцак брав участь у 
міжнародній конференції ал-
таїстів, де мав доповідь про 
походження чуваської мови. 
У Варшаві він був гостем 
С х о д о з н а в ч о г о Інституту 
Польської Академії Наук, де 
для польських учених повто-
рив . згадану доповідь; крім 
того, у Варшаві і Кракові він 
зробив доповідь про систему 
старотюркської р у н і ч н о,ї 
абетки.'У Варшаві про$). Прі-
цак опрацьовував естамлажі, 
зроблені з тюркських написів 
на- могильних пам'ятниках 
УЏ — v r a ст. спеціальною 
польською експедицією до 

позицій та велику кількість 
портретів (погрудь) з ввзнач-
них українських громадян. 
На еміграції серед українсь: 

кої спільноти його ім'я тож 
не чуже, бо і тут він виконав 
вже пару пам'ятників та вв-
гробннків, багато композицій 
і портретів і бере живу участь 
в організації мистецьк о г о 
життя, та довгі роки с голо-
вою Літ. Мисѓ. Ќлюбу в Ню 
Иорку. 

Чужинцям його ім'я теж 
дещо знане, бо досить часто 
виставляє свої твори в „Са-
льон де Тюлері", або в „Са-
льоні Незалежних мнстців" 
Grand Palais в Парижі та 
на виставці Асоціації Амерп-
канської Ліги Прсфесіоналіс-
тів та в ґалерії Лігоа Дункан 
в Ню Иорку. 

На теперішній виставці мнс-
тець показўе свої композиції, 
проекти пам'ятників і порт-1 
ретн. Ці праці виконані в; 
бронзі, теракоті, rirtci і пляс-
теліні. 

А. В. 

З ДІЯЛЬІІОСТИ УВАН 
В ЗДА 

Ольга Войценко і Моше Альт-
бауер про Міжнародний Кон-
ірес Федершиї .НодершкХ Мли-

V Літератури. 

Пам'яті М. Блідого 
Союзова Громада В Шикаг-

го — Середній Південь відчу-
ла болючу втрату, коли 23-го 
червня нагло і несподівано 
невблаганна смерть забрала 
з-поміж наших рядів одного а 
заслужених піонерів бл. п. 
Михайла Блідого. Бл. о. Мн-
хайло Блідий родявса 13-го 
листопада 1890. року в селі 
Бнбло перемиського повіту- а 
Західній Україні, а д о ЗДА 
приїхав разом зі своїм стар-
шнм братом Петром Блідим 
ще молодим юнаком і зараз 
вони включились в церков-
ну і суспільну працю і- аќ 
перші піонери 8-го, лнпна 
1911 року разом з іятпнми за-
снувалк Братотво св. Апосто-
лів Петра і Павла, Відділ 226 
УНСоюзу, а відтак кілька мі-
сяців пізніше того самого ро-
ку божого 1911 парохію Різд-
ва Пречистої Діви Марії в 
Ш и к а ґ о — Середній Пів-
день, для розвитку котрих 
вони старались і працювали 
більше як півстоліття, вкліо-
чаючнсь я ради церковних 
організацій, як Адостольство 
Молитви і Товариство Пресвя 
того Імени. 

Бл. п. Михайло Блідни за-
лишив в смутку дружину ‚Ма-
рію з дому Юаьків, 3 синів, 4 
доньки-, 4 зятів, 2 невістки і 
2Тіінукіа і внучок, старшого 
брата Петра Блідого з 3-ма 
синами і їх родинами, які хоч 
опечалені горем, продовжу-
ють працю бл. п. Михайла 
Б л і д о г о для католицько! 
церкви і свого народу. 

Бл. п. Михайло Блідий сво-
їми моральними ч е с н о тами 
був прикладом для всієї иа-
шої громади, а пам'ять про 
нього буде довго в наших 
серцях. 

Спи спокійно, Дорогий наш 
Михайле, а ми віримо, що 
твоя чиста українська душа 
з гордістю споглядає з висот 
На плоди твоєї муравлиної 
праці, та що ти у престола 
В с є в н ш н ього заступаєшся 
так, як і під час земної манд-
рівки, за справу, для якої ти 
трудився ціле туземне життя. 

Хай ця коротка згадка про 
тебе, буде тобі признанням 
за твою працю, а амернканг 
ська земля нехай буде тобі 
пером. 

М. Харів 

Ц. ‚Президент Фордової Мото-
роиріо КомданіІ А р д L н є й Р. 
Мілмр заявив, що СССР неза-
баром почне вести холодну вШ-
ну і̀  в̀ 'ділянці торгівлі, і тому 
З Д А мусять бути, дугќ#` обервж-
ні тна нтримати добрі стороіш 

ЯОЌЯКА 

Дещо про Сан ДІЄҐО в Каліфорнії 
Коли я прибув до Сан Діє- Українки. Королевою 

го, то мені воно зараз дуже j Варвара Лоснк. 
сподобалося, бо воно гарне, і 
тому маса туристів сюди прн-
бувас. 

Українців було тут мало, 
але вони дуже активні і зор-
ганізувалися в Українсько 

була 

На засіданні УВАН у ЗДА 
30-го серпня 1963 року висту-

I пили з інформаціямн про 
: {v-acft Міжнародний Конгрес 
І Федерації Модерних Мов і Лі-
тератури, що відбувся в серп-

Іні 1963 р. в Ню Иорку, два 
учасники Конгресу: Ольга 
Войценко, відома канадійська 
громадська діячка і авторка 
ряду книжок, та Моше Альт-
бауер, професор славістики в 
Єрусалимському університеті 

Вісті з НТШ 
Џ Дирекція М а т е ќ атнчно-

Природопнсно-Лікарської Сек-
цЙ НТШ влаштовує Наукову 
Конференцію, з н а г о д и від-

I ќриття осіішьо-зимового сезону 
конференцій 1 доповідей — в 
суботу, 28 вересня 1963 р. в год. 
6-ій асчером, в залі Україисько-
го Інституту Америки, 2 Схід 
79 вулиця в Ню Порќу. У про-
грамі конференціі: проф. д-р 
Володимир Калина: відкрнття; 
проф. д-р Богдан Гнатюк. Дрек-
сел Інсти-оту Технології, анголо-
сить доповідь на то їў ..Ядрово-
електричні, реактивні системи 
та їх застосування у міжпляие-
тарних летах '. Доповідь буде 
ілюстрована. 

Українська група маршу 
вала перед численною публі 
кою. Доповідь по англійські! і автор ряду розвідок, зокре-
уложила пані Надя Хам^ яку і ма статті, надрітсованої 1960 
виголосив адмірал Дюк — І року в „Аналах УВАН у 
президент всіх організацій. СЩА" 

Американське Товариство, і Доповідь була про Україну та Пані Войценко і проф. Альт-
головою цієї малої громади 
став Іван Ворона, а секре-
таркою Надя Хам. Ця управа 
старалася про те, щоб нашу 
громаду прийняли до Палати 
Пацнфічних Зв'язків, але ці 
заходи тривали два роки, бо 
різні групи н а ц і о н а льних 
наших ворогів ставили нам 
великі перешкоди. Аж коли 
вибрали нову управу з голо-
вою Александром Скопом, то-
ді пан Скоп і Надя Хам взя-
лися рішуче за цю справу і 
вдалося прихильно її полаго-
дитн в нашу користь. 

Тепер наша Громада є чле-
ном цієї Палати, Гавз Песіфік 
Рілейшен, куди належать 17 
національних груп, які щоро-
ку влаштовують на площі 
Бальбоя велику імпрезу, скла-
дену з окремих національних 
точок. Українці цього року 
вшановували як свого героя 
року — Лесю Українку. Це 
було сьомого липня. Україн-
ська програма дуже гарно вн-
пала. На сцені пані Надя 
Хам виступала в ролі Лесі 

и поневолення російськими j бауер подали коротку інфор-
комуністамн. 8 років тому тут і нації про перебіг Конгресу, в 
ніхто не чув ні слова про уќ- якому взяло участь понад 500 
раїнців і Україну. П. Вумбар учасників з 31 країн. II. Н. 

†љвшті$ш у Н 'вділю, 29-го вересня 19ЌЗ року ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
І 
і) і і І 

в залі ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЌЛЮБУ 
149 2-га- КІМЧІІО 8 НЮ ПОЇМО' 

Відкриття Ретроспективної Виставки Скульптур 

СЕРГІЯ ЛИТВИНЕНКА 

Представнии,тво 
Виконного Органу УНРади в США 

- запрощус — 
УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНС`ТВО НА 

АКАДЕМІЮ 
Д Л Я ВШАНУВАННЯ СВ. П. 

Івана Павловича БАГРЯНОГО 
Віін'презядгнта Української Народньоі Р(Ч-иублІки 

в РК:ІИІ1. 

В ПРОЃЃ AMI: 
Вступне слово Д-ра С. Приходька 
..Живий Вагряннй" . . . . доповідь редактора В. І. Грішиш. 
Мистецька nporj)UMa склпл шжонавціп. якої було поданий 

В наступному оголошенні 
Академія плвудеться 

в суботу, 5-го жовтня 1963 року 
в залі УВАН 206 Вест 10О вуя, НЮ ПОІ'К. 

т 
У НЕДІЛЮ 6-го ЖОВТНЯ 1963 року 
в 40 День cM.-jmi ІВАНА П. БАГРЯНОГО 

підпрапиться після Вогослужбн 

ПАгіАХИДА 
за спокіЛ Пого Душі в Катедрі сп Boj-іоднмира 

прн 160 Вост 82-гіі яул. в Ню Порќу 
ГП`КДГТАВННЦТВО .МІР в сгггл 

# Флр`ісрн зі стейтш серед-
нього заходу досі були проти 
того, щоб продавати пшеницю 
СССР. але те`пер, після того, як 
Канада продила Москві зорна 

на $500 мільйонів, ці фармерн 
ЗМІНИЛИ свою д%'мќу 1 домага-
ються. щоб ЗДА дозволили на 
експорт збімокя до країн, що с 
совстськнми сателітами, або до 
самого СССР. 

Глибоку нашу печаль, спричинену упокосяням 
нашого Невіджа.іуваного 

Ш^ЖА, БАТЬКА, БРАТА Ц іђЕСЙЃ 

бл. п.' Вряояимира ДОРОШЕНКА 
поділило й. наше ГрЬміідяіктво. Це і почуття пняпилось чис-
ifjiiioio участю у молитвах аа спокій душі Пого. у надіслад-

ні багатьох лястія і телеграм та в іиілідунанні Покійного під 
час йоги тяЖНОІ недуги. 

Не маючи змоги особисто подякувати всім, цісю дорогою 
висловлюємо Приятелям. Знайомим, і ШатЛоштл Ио ш і — 
лям Нокінпого пашу нлнсерді-чпішу подяку. Зокрема дикус- і 
мо Духовенству, ііл чо.-іі з Uллднкою Лістнслааом, аи-.урочи-
стиА похорон ПокШиого, настоятелі-ві о. М. Кудшюшічеві' ЛА' 
переде.мертиі духовні послуги, Г.ллла иіюму Владиці Ілдпіо-
itoiu за иотіщапия, церкопному хорові н дириґептові ги. По-
коімької ішрафії :іа сніп, а іючоронмому иідіірнсмстпу І. Гц-
сннл за .-'.разкоинй похорон. Зворушено згадуємо про висло-
ва спочуття Внеокоиреосващеііного В.ілдні.н Амброзія та про 
прнеутпість па ианаміді Всечосних о. С`оиігника О. Тершнев-
см.ого. о, Декана М. Хартій та о. д-ра І. Ндпк.ш`ького. 

Спасибі тям, що виголосили наді роГліі слова, прислали 
квіти й пожертим,- запропопували авта й відгукнулись у заИг 
жди ирихндьпій до Покійного пресі. Дякуємо поетові Л. Пол-
тааі за передачу по радіо сумної вістки на Україну. Він вдяч-
ні Вишам, піц проводом п. Михлі"єінпи Чайковськоі, які допо-
моглн у похороні та влаштували помшіальиу тролеау. 

І`о.іопі Н Т Ш проф. д-рові Романові Смаль-Стоцькому, 
проф. В. Міякоаському предстааиикові УВАН, нашим Нау-
ковим Установам, іиституціям, Тонариствам, Підиркє-мствам, 
що тепло й жертвеішо відгукиУлнсь та нашим лікарям, локре-
ма д-poiil В. Клітей!, що полегшували терпіння Покійного, — 
ішше адаЧне спасибі. 

Горем прибиті: 
Дружина СОФІЯ 
допі.кл в о . "І о д и МИРА з чоловіком 

РОМАНОМ 
сестри НАТАЛІЯ 1 МІЛЩА 

м. ФЬтядельфія 
; і Ьі .- ^ЛІ"—` 

Trident Savmgs and Loan Association 
of Chicago, Illinois 

ПОШТОВА СКРИНКА Є 

банковою ФІЛІЄЮ для 
ОЩАДНОСТЕЙ „ТРАЙДЕНТА" 

ВАШІ ГРОШІ Є BDE 0БЕЗПЕ4ЕНІ 
мани рврш ш СТ?АГЯ пжтл пкямкиві 
т ч и иж іде теяпшь ю мш.оидџвюа 

$10,000.00 
ЧЕРВ ФЕДЕРАЛ СЕдВШГС ВІЛ ЛОВИ ШШУРЕНС 

B3S 

В А Ш І ГРОПП ПРОЦЕНТУЮТЬСЯ 4 Н РІЧ-
НО І КОЖНОЧЛСНО СУМА ДОДАНА ДО В А -
ШОГО КОНТА ПЕРЕД 15-ИМ ЯК0ГОНЕ-
ВУДЬ МІСЯЦЯ, ПРИНЕСЕ ВАМ ПОВНИЙ 
відсоток ЗА цілий місяць. 

Платне політичне оголошення Paid political Ad. 

Увага! УКРАЇНЦІ КЛ№ЛЕНДУ! УвагаЃ ( 
Мешканці 7-ої Округи! 

Дня 1-го ЖОВТИЙ боріть участь у виборах 
членів Міської РадЬ"! 

ВАШ КАНДИДАТ 
МИХАЙЛО П. С О Х А 

V адвокат І Інженер' 
у' член Дсмократн`шоІ Партії 
V SS-літнШ iwiiu.'11-ндгці. українського роду 
V сотиик-летун армії ЗДА, ветеран Коін-Ї 

буде гідним рехфезентантом' Ваших інтересів 

у ШСЬКІП FKjSk КЛІВЛЕНДУ 

ВІДДАЙТЕ ВАШ ГОЛОС НАШОМУ ЌА НДНДАТОВІ. ЯКИЙ МАЄ ПІДТРИМКУ 
СЛІДУЮЧИХ УСТАНОВ: 

Українська Православна Церква Св. 
Відділ ОУА .‚Самопоміч" у Клівленді 
Спілка Української Молоді (СУМА) 
Організація Оборони Чотирьох Свобід 

Володимира 

Клівленду 
України (ООЧСУ) в Клівленді 

ОЮЗОВА ШІСТЬ: 

ВИСТАВЛЕНО БУДЕ ПОНАД 100 ТВОРІВ 

Виставка триватиме до 13-го ЖОВТНЯ Ї9в3 р. включно ^ 
^ І буде відкрита ^ 

ILWJAB;VS;VS7VV: В б ^ д и 1 хпі: ""'` 8 ' о ї л о 1 0 ' а І В Р Ч о р а — " 1 , ,'-`1л1: В,Л 1- ло 8-ої вќчора v^2^f^v;xi^} 

Замістк ісаітія ил могилу 
б л . п. BACHJ^H П У П Д И 

одного а наятпедріших Жѓртіїодавців на народні потре`би % 
складає дол. 10 на пам'ятник Т. Шевченкові в Вашингтоні 

д-р СЕМЕН ДЕМИДЧУК. 
КОЛИШНІЙ співпрацівник Покійного прн укладанні нлянів 

в кориѓть громадянства в Рідному Краю. 

$5,000 — 10,000 акцидентового забезпечення 
за 3 — 5 центів денно, або 
за 85 ‡ — $1.50 місячно 
в УКРАЇНСЬИвМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ 

Негайно скористайте з нього! 



Г т Н А ПОСТШНУ ПРАЦЮ. 
Ч Е Р Е З ц і л и й РИС 

ПОТРІБНО 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
і 

КЕЛЬНЕРКИ 
ГОЛОСИТИ СЬ: 

СОЮЗШКА 
National АиЧі 

Eetate 
KKBHONKSON, N.Y. 

Альбом „Рисунки" акад. маляра 
лроф. Петра Мегика 

В 1962 р. вийшло друком 
рідкісне на українському вн-
давннчому ринку видання. 
Мова про кннжку - альбом 
рисунків акад. маляря Петра 
Мегнка. Альбом вийшов під 
сухим титулом „Рисунки" за-
ходом Філадельфійського Від-

NURSES-R. N'S 
Opening .of new wards creates 
immediate vacancies for register-

ed nurses at GREENPOINT 
HOSPITAL, BROOKLYN. 

Salaries $4850—$6290. Annual In-
creasements $240. Shifts dif-
ferentiaL—Evenings $520. Nights 
$370. Uniform allowance $1.55 
plus free laundry; low cost meals 
St accomodation. One month 
vacation plus 13 holidays. Sick-
leave accumulative to 180 days -+-
cost snared H L P . Contributory 
retirement plan plus credit union. 
Affiliation with Mount Sinai Hos-
pital of New York. Provides in-
Censive post graduate training 
programs at Mt. Sinai for Green-
point nurses. Participating nurses 
are on pay status during training. 

For Further Details Contact: 
Mount Sinai Liaison Office at 

Greenpoint Hospital 
Kings hind A 8km man Ave#. 

СаИ EV 7-3010, e x t 2717272 

Д О ВИНАИМУ 

Д О ВИНАИМУ 
4 кімнати, свіжо відновлено, 
кахлевий душ, газове огрівай -
ня, гаряча вода, модерна кухня, 

блнз. церкви св. Антонія. 
OL 3-1888 

або прийдіть 254 Newark Ave. 
Jersey City. N. J. 

Zampella's Clothing Store 

NEWARK, N. J. 
АПАРТАМЕНТ до ВИНАИМУ, 
великий АЎџ ќїм., ліпша дільни-
оя Нюарку. Помірковаішй рент. 

Call 484 2592 

у # # # ѓ # # # # # # 0Ф0Ф0ОШ ЩФФФФФФФ0Ф 

ЗБОРИ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

', ̂ ###########а ФФФй ЛФФФФФФФФФФ 

СУБОТА. 
28-го ВЕРЕСНЯ 1963 p.: 

НЮ ПОЃЌ, Н. П. Українське 
Допомогове Т-во Дністер, 361 
Відд. — 119 Ave А в Ню Иор-
ку. Екзекутива повідомляс 
членів, що місячні загальні 
збори відбудуться о ѓ о д 7:30 
веч. у власній домівці. На 
зборах крім організаційних та 
інших справ, буде відчитаний 
піврічний фінансовий звіт. — 
д-р В. Вишиваний, пред., М. 
Слнїн, секр. 

БРУКЛНН, Н. П. Спеціальні 
збори Т-ва Запорозька Січ, 
325 Відд. о ѓод. 8-ій веч. Від-
будуться наради щодо 55-літ-
нього Ювілею. Проситься взя-
ти чисельно участь. — Андрій 
Цкша, секр. 

П Р А Ц Я 
HELP WANTED MALE 

СУПЕРПІТЕНДЕНТ 
Досвідчений, мусить бути здіб-
ний, до всього механік, з ч. в 
оливннм пермітом. $175 місячно 
+ 4-кімнатний апартам. -f в с і 

вигоди. Гарне положення в 
Kew Gardens. Дзвонити: 

VI 7-1020 

TOOL MAKER — 
ЕХР. ON DIES A. MOLDS 

MACHINISTS 
TO.OL ROOM HELPERS 

Vocational school graduates or 
have some experience, permanent 
job, good starting rate, over time, 

liberal employee benefits. 
PRESTO LOCK CO. 

100 Outwater Lane 
Garfleld, N; J. 

N J . (201) P B 9-0370 — 
(N. Y. C ) CA 4r0043 

Окружний Комітет Відділів УHСоюзу 
в Монѓреалі 

— повідомляє, що — 

в суботу, 28-го вересня 1963 р. 
о ѓод. 7-ій вечором 

в приміщенні ПЛАСТОВОГО ДОМУ 
пря 4301 Esplanade Avenue в^МОНТРЕАЛІ 

— відбудуться — 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету ВІДДІЛІВ 

УНСоюзу в Монтресші 
в яких повинні взяти участь усі члени Окружної Управи, 

усі відділові урядовці і конвенційні делегата 
наступних Відділів: 

Р+Ѓ' і 

і І 

412 ,434 , 447, 465, 471, 4 7 3 , 4 9 1 
т 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 
1. Звітування Управи; 
2. Приготування до 70-ої річниці ..Свободи" і УНСоюзу. 
3. Обговорення нової акцидентовоі грамоти та Інші ор-

гаяізаціяні справи. 
У Зборах візьме участь 

Д-р Ярослав Падох 
гол. секретар УНСоюзу. 

т 
ДО УЧАСТИ В ЗБОРАХ ЗАПРОШЕНІ ТАКОЖ ЧЛЕНИ 

УНСОЮЗУ ТА Ш И Р Ш Е ГРОМАДЯНСТВО. 
' і 
j М. ГРАВ, голова 

За Окружну Управу: 
Б. МЕЛЬНИК, секретар 

Увага! ПЕРТ АМБОЙ і ОКОЛИЦЯ! Увага! 

В неділю, 29-го вересня 1963 року 
в год. 3:30 по полудні 

в приміщенні 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, 

пря 760 State Street — Perth Amboy, N. і. 
— відбудуться — 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Онружного Комітету Відділів 

УНСоюзу 
в яких повинні плятіг участь Урядовці. Представники та 

конвенційні Делегати ось таких Відділів УНСвюзу: 

104,155, 168, 209, 294, 306, 312, 315, 332, 
342, 344, 349, 353, 372. 

з місцевостей: 

Порт Амбой, ПлейнфЬід, Бавнд Брук, Аиоелін, 
Картереѓ, Лінден, Метачен, Рагвей, Менвнл, 

і Ню Брансвнк. 
На порядку дня: 

Звіт з діяльності! Окружної Управи; 
Відмічення 70-річчя ..Свободи" та УНСоюзу; 
Обговорення акцидентового 
акція його поширеним. 

У зборах візьме участь 

забезпечення в УНСоюзі 

Роман Слободян, 
головний касир УНСоюзу 

ЛО УЧАСТИ В ЗБОРАХ ЗАПРОШУЄМО ТАКОЖ ВСІХ 
ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН 

ЦИХ МІСЦЕВОСТЕЙ. 
За Окружний Комітет: 

Ќость НАКОНЕЧНИЙ іиж. Володимир ЯНІВ 
предсідяик секретар 

Д Д ч я S 3 

ділу Об'єднання Мвстців Ук-
раівців в Америці. 

В альбомі Петро Мегяк яв-
лясться перед глядачем як 
мнстець, що дійшовши до ака-
демічного ступеня, не станув 
на місці, а далі працює над 
собою і росте у творчім анан-
ню. 

Мистецька творчість — це 
не серія щасливих припадків, 

це повільний поступ, що 
майже виключно залежить 
від самодисципліни і важкої 
праці вад собою, що і на про-
стороні довгих років доводить 
до кращого знання анатомії, 
досконалішого о п а н у вання 
техніки, до майстерства кок 
позиції 

Адже і такі велитні маляр-
ства як Мікельанджело, Да 
Вінчі чи Сезан не перестава-
ли працювати над рисунком, 

І в збірці рисунків Петра 
Мегика можна спостерігати 
це саме явище. На пр. від ри-
сунќу кози, дещо наївного з 
1935 р. до портрету модельки 
з 1957 р. аж до чаруючої сво-
ею простотою голівки дДвчн-
нн з 1960 p., — влучно під-
креслюс Святослав Горднн-
ськнй у передмові до альбому. 
Мнстець Мегик мас свою вла-
сну систему рисунку, свою 
візію, яка виводиться з мнс-
тецькнх традицій української 
іконографії. Нашим студен-
там образотворчого мнстец-
тва вартувало б їх простудію-
вати. 

Варто згадати, що видання 
самих рисунків у нашому ма-
лярському світі явище виїм-
кове. Мабуть, поза виданням 
альбому рисунків Сергія Ва-
снльківського і МИКОЛИ Само-
кішииа, що вийшов ще перед 
першою світовою війною, це 
чи не друге того роду видай-
ня в вашій мистецькій літера-
турі взагалі. 

1 це зовсім не випадок. Так 
зложилося, що П. Мегик зай-
масться рисунком так би мо-
вити, професійно. Після за-
кінчення варшавської Акаде-
мії Мистецтв, він був покли-
каянй на асистента при ме-
дичнім факультеті Варшав-
ського університету, де опра-
цьовував прецизійні рисунки 
з анатомії для наукових ці-
лей. Був професором рисунку 
в мистецькій школі ювелір-
ства І граверства. 

В українськім громадськім 
життю від студентських часів 
Петро Мегик був завжди ді-
яльнннм. у ділянці мистецької 
культури. До війни був на 
протязі років головою Укра-
їнського Мистецького Об'сд-
нанвя „Спокій" у Варшаві. 

На чужині був одним з тих, 
що багато праці доложили до 
видання імпонуючого Альбо-
му Українського Малярства, 
що вийшов у Мюнхені в році 
1947. Є діяльним членом Об'-
сднання Мнстців Українців в 
Америці, зокрема його Філя-
дельфійського Відділу, основ-
ннком і невтомним керівни-
ком Української Мистецької 
Студії у Філядельфії, яка діс 
на протязі більше як 10 ро-
ків і вспіла виховати ряд мо-
лодих мнстців. 

Альбом „Рисунки" обіймас 
64 сторінки ін кварто на доб-

ФОРД на рік 1964 — ось тут: 
Сьогодні початок року, в якому перевіряємо нове авто! 
Автомобілі ФОРДА змінились. Тільки їдучи ними можна дізнатись про ці зміни 
Перегони і з'їзди, економічні причини, до`свіди з гальмами і акселераторами 
склалися на створення наших мод елів на 1964 рік, так основно перетворивши 
їх, шо не можна би зробити це тільки на основі проб на трасі. Вони мають 
тепер сильні мускули, швидкі ноги і тверду певність рухів. Вільна 
конкуренція допомогла в цьому їх розвитку. Вони дають Вам 
значно більше, як можна дістати за ту ціну. Не потребуєте 
вірити нам на слово. Ми готові довірливо передати 
Вам наші автомобілі для перевірки. 

і TRY TOTAL Ешолмшаь 
FOR A CHANGE! 

FORD 
Гакоа.Гіігідпе.ЬпІ.ТЬшжіаЬігіІ 

48 Е. 7tfa St 
Tel: OR 3-3550, New York City 

МАШИНИ ДО ПИСАННЯ: 
англійські — українські 

від $50.00. 

ІФЮФФ ФФвФФЛ # # # # # # # # # # # # # # # # # І 

ВИСИЛКОВЕ БЮРО 

Roman Parcel Service 
141 2nd Ave., New York City 

Tel: OR 5-7430 
— висилав — 

ПАЧКИ з одягом 1 харчеві, 
двтя, холодільиі, машини до 

шиття, мотоциклі, роверя, 
машшш до ` прання і 

' # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # і 

Р О З.Ш У к и 

ЯВДОХА СВ1РЖ 
— шукас — 

СТАСЯ ЃРІЩЯКА 
з села Станків, Галичина. Виї-
хав до Америки перед першою 
світовою війною. Д о того часу 
жив у місті Філядельфії, П а Хто 
знав би щось про нього, або він 
сам, проситься відізватись на 

слідуючу адресу: 
НоП Swlrz 

852 Bast IS Street, Apt. 2 
New York 3, N.Y. 

P І З В E 

SCHALLER A WEBER 
T H E HOUSE of QUALITY" 

1654 2nd Ave., New York 
28-28 Stcinway Ave., Astoria 
56-54 Myrtle Ave- RidKewood 
310 Front Street, Hcmpstead 
41-06 Mam St, Flushing. L. L 

1964 SUPER TORQUE FORD 
НаЯсильнішин, найплавкішнп І най-
солідиішнй віл у своїй" ділянці -
важчий на сотні фунтів . . . Більше 
сталі у кароссрП і підвозл:. Ввйнят-
КОВЄ ШДВОЗЗЯ ДОЗВОЛЯЄ їхати ОДНа-
ново гладісо назад як і вгору і вдо-
лину, не відчуваюча ям . . . Елеган-
тні ноЦ лінії даху . . . 

1964 FATRLANE 
Внйняткова комбінація п р о с т о р у 
для цілої родини, почуття спортово-
го автомобілю і поміркованої ціни... 
8-циліндровий мотор на 289 кубіч-
пнх цалів такий сильний, що засто-
совано його для славних спортовнх 
возів „Кобра"... До вибору п'ять різ-
ноциліндровнх моторів та шість різ-
них трансмісій, вісім різних модслів. 

1964 FALCON 
Усе нове за внйнятком економії, яка 
зробила славними ці машини. . . 
„Фалькон 6" все ще б'с рекорд 
ощадности в їзді на далеку мету 
шостн та восьмициліндрових возів.... 
Найпрнсмніша подорож з усіх будь-
яких возів малого формату... 14 різ-
них моделів — плюс 3 вагони з спе-
ціяльними прнзначешшмн. 

ПОДИВІТЬСЯ НА ЦІЛІСТЬ ВИКОНАННЯ — НАШИХ НОВИХ 1964 ВОЗІВ ПІД 
ЧАС ПРИЙНЯТТЯ У СВОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ФОРД ПРОДАВЦЯ 

рому папері, офсетовою тех-
нікою, оправлений в полотня-
ну палітурку з золотими вн-
тискамн. Його книгарська 
ціна виносить 5 долярів. 

Збірка „Рисунки" Петра 
Мегнка повинна зваќтися а 
домах культурних українців 
тому, бо рисунки цього мнст-
ця зможуть збагатити есте-
тичний і етичний світогляд, 
ЛЮДИНИ, і тому, бо ВОНИ повні 
чару делікатної лінії і теплої 
любови ДО ЛЮДИНИ. 

Роксоляна Лучаковська-
Армстронґ 

Увага! БОФАЛО й ОКОЛИЦЯ! Увага! 

В неділю, 29-го вересня 1963 року 
в годині 5:00 по полудні 

' у приміщенні 
ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ укр. кат. Церкви св. о. ШІКОЛАЯ 

Fiilniore Ave, ft Oneida Street 
— відбудуться — 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів 

УНСоюзу в Бофоло 
п яких повинні впити участь члени Окружної Управи та 

Урядовці і конвенційні Делегати наступних Відділів: 

40, 60, 87, 127, 149, 299, 304, 351, 360, 363, 475 
На порядку нарад: 

1. Звіт з діяльності! Окружної Управи; 
2. Підготування до 70-річчя „Свободи" fl УНСоюзу; 
3. Обговорення нового акцидентового забезпечення в УН-

Соіо.чі та акція Його поширення; 
4. Успішне закінчення цьогорічної кампанії за збільшення 

Відділу та УНСоюзу. 
ДО УЧАСТИ В ЗБОРАХ ЗАПРОШЕНІ ТАКОЖ ЧЛЕНИ 

УНСОЮЗУ ТА Ш И Р Ш Е ГРОМАДЯНСТВО. 
УПРАВА ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ 

СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНОЛОГІЧНИЙ 
БУНВАР 

Написав: д-р Ќость ВАГИЛЕВИЧ 
Ілюстрував: Едвард КОЗАК 
Нове змінене В И Д А Н Н Я 

Ціна — дол. 2.00 
Замовлення І належність ЧЕКАМИ або ПОШТОВИМИ 

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

Р. О. Box 346 — JERSEY CITY 3. N. J. 

Короткі вістки 
в Губернатор республі капець 

із Митнѓ'еќў Джордж Рамні за-
явив на пресовій конференції, 
що сенатор Бсррі Ґолдвотер не 
заперечив своїх зв'язків із пра-
ви.мн політиками, і тому ця 
справа с дуже важна для пар-
тії. Ромні давніше заявляв, що 
він с проти краннс лівих і про-
ти крайнє правих. 

Џ Джессі В. Крен.і із Лос Ан-
джелесу опатентував крісло на 
коліщатках, яке зможе вести 
пацієнта сходами вгору і вниз. 

Але пацієнт мусить мати на-
стільки сили, щоб сам міг зни-
знтн пару"менших коліс, коли 
схоче їхати сходами вгору. Чис-
ло патенту 3,104,112. 

REAL ESTATE 

- ASTORIA, U . 
4-род. мурований, 1 бльок від 
стації. 1-5, 2 по 4 і 1-3. Треба 
оглянути, щоб оцінити. $38,500. 

TED RODIS 
29-28 Hoyt Avenue 

Tel.: AStoria 4-4804 

:5S 
БАГАТО ІЛЮСТРОВАНА КНИГА 

Олекси Повстенка 

НАТЕДРА СВ. СОФІЇ У КИЄВІ 
В и д а н н я УВАН 

В 336 ілюстраціях показано мистецьку велич кате-
дрн св. Софії, u архітектуру, мозаїку, фрески 

і всю оздобу. 
В тексті вміщено історію Катедрк від початку 

до наших часів. 
Книга великого альбомного формату, 472 ст. 

на найкращому крейдяному папері — тексти ан-
глійською й українською мовами. 

Ціна 512.50. 
Замовляти: 

"SVOBODA", 81-83 Grand Street, Jersey City З, N. J. 

^ 

REAL ESTATE 9 

НА П Р О Д А Ж ! 
(На Фльорнді) 

Хто заінтересованнй тропікаль-
шш кліматом в .чудовій, теплій 
Маямі, Фльорида? Маішо на 
продаж 8 муровані доми, апар-
таментн 1 готелеві кімната. Все 
умебльоване 1 вироблений бнз-
вис. Пишіть аба телефонуйте 

(властіѓѓ елі) 
Mr А Мг8 WeflgtowskyJ 

844 S. W. 2nd S t , Miami 36, Fla. 
T e l : FR 9-1266 after б P J L 

CATSKILL — 2 род. дох. дім з 
11 уА акр., прнбл. 700 ft. фронту, 
сільська дільниця (між містами 
Catskill 8с Сохаскіе) 1 м. на за-
хід від Highway D-W. Шкіль-
ИИЙ автобус, центрально огрі-
шіння, окремо контроля термо-
стату, тверді підлоги, алюм. ві-
конннці і сітки, багато води, 
верчена і мілка криниця. Алю-
мін. сайдінґ, засідкована ве-
раида. Гараж на два авта. Ціна 
$18.500. RD 2. Box 141. Ѓа (skill. 

N. Y. Telephone: 828-5758. 

ASTORIA, спеціально 
DINER-BAR — J4.000 тнжне-
во, наріжн. площа 65 х 95, 
бизнес і посілість тільки — 
$85.000. 

11-род. мур., наріжний з крам-
инцею, мармур, сходи, дохід 
$8,136.00. Ціна $48,990.00. 
БАГАТО ГНШИХ ДОМІВ. 

MARATHON REALTY Co. 
SI-87. S2nd S t (near ‚Broadway) 
ASTORIA, b. L УЕ 2-8550 

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

ПРИ БАГАТЬОХ 
НЕДОМАГАННЯХ 

ПОРУЧАЄМО ТАКІ: 
На џтщтШ — Elde Root 

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

Hebkapa, No. 85 — 100 Ш-
гулок — $4.00; 

На BHOUBB B H j — арова — 
BLB.T. — 100 Шѓ. — $4.00; 

На нерва — зелові пігулки 
No. 91 — 100 Шѓ. — $4.00; 

Пря „зміні життя- — Hot 
Flashes Corn Seal Corn-
pound пігулка, 100—$4.50; 

Пря ШшИщашт жовчеаого мі-
- шо`аса — ОВТ пігулкм — 

100 — $4.00; 
Пря боляках шлуяха ІЛсеті-

пе — сконцентрований ек-
стракт зел — 1}4-місячне 
лічення — $6.50. 

KIEHL PHARMACY, Inc. 
заснована 1851. 

Chemists and Drnggisti 
109 3rd Aveaae 

поміж 18-ою 114-ою вуж. 
NEW YORK, N.Y. 

`І`Ђ КНИГАРШ „СВОВОДИ" : 
можна вабути 

Леся Х Р А Л Л И В А : 

РОСТИКОВА 
КАЗКА 

Ілюстрації 
ВТіш Мудрнк-Мрнц 

Щиа — SI.50 
! Замовлення просимо слати. 

8 V O B O D A 
Р. О. Box 346 

Jersey СЌу З, N.J. 

FUNERAL DIRECTORS 

Theodore W0LINN1N, toe 
Директор 

Похоронного Заведеная 
123 East 7th Street 

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

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займається Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK і ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерва каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

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

ТАРЗАН, ч. 5113. Сторожа Иґота 

І І - 2 0 - 5 И 5 

Тарзан і його компаньйони 
не могли ввійти на територію 
Нѓота, бо їх затримали ту-
більчі вартові. 


