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В СЕНАТІ ЗРОСТАЄ 
ОПОЗИЦІЯ ПРОТИ 

ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКІВ 
Вашингтон. — 25-го верес-

ня Палата Ѓепрезснтаятіа у-
хвалила проект про зменшен-
HS прибуткових податків на 
$11000 000 000 впродовж -ка-
лендарннх 1064 і 1066 років, і 
тепер вад цим законопроск-
то'м має нараджуватися Се-
нат. Критяќн просќту змен-
щення податків вже 26-го ве-
ресня почали організуватися, 
покищо в Сенатській Фінан-
совін Комісії, щоб зменшення 
пд$втќів могло здійснитися 
аж після того, як Президент 
в січні 1964-ро року предло-
жить нови# бюджет на 1965-
нн рік, яќнй не матиме заве-
лйкрго деіріцйту. Зменшення 
податків , мало б обов'язува-
тн аж після того, як Конгрес 
дістане .бюджет на 1965'йЙ 
phf, Таку поправку плянують 
у Фінансовій Комісії в Сенаті 
ліберальні, й консервативні 
члени Комісії. До них иале-
жать ліберальний демократ Щ 
Внсканснну сенатор ВіллІям 
Проксмаср, консервативний 
республіканець із Делеверу 
сенатор Джан Вілліямс та лі-
беральвнй. демократ із Тен-
яессі Алберт Гор, який зая-
внв, що він є проти зменшен-
ня прибуткових податків, бо 
боїться, щоб бюджет із вели-
ким дефіцитом в 1965-му ро-
ці не захитав довір'я до а-
мериканського доляра. Голо-

ва Сенатської Фінансової Ко-
місії сенатор Гаррі Бирд із 
Вірджініі, заявив, що вже у 
вівторок 1-го жовтня почнеть-
ся праця над законопроектом 
про зменшення податків, а че-
рез тиждень або два почнуть-
ся в цій справі переслуханий, 
які триватимуть коло шіс-
тьох тижнів. Якщо так дійсно 
буде, то `Комісія зможе го-
лосуватн над податковим за-
конопросктом аж пізно в лис-
топоді. Але сенатор . де-
мократ Венс Гардќі о Індія-
ни заявив, що він на перших 
зборах Комісії поставить вне-
сок, щоб переслухавня поча-
лнся негайно, і щоб тривали 
тільки ЗО днів. Але не знати, 
чи цей внесок перейде, бо він 
може бути уважаний за вис-
слів недовір'я голові Комісії 
— сен. Бирдові. Але якби там 
не було, в Сенаті с сильні 
тенденції, щоб зменшення по-
датків відкласти до того ча-
су, коли Конгрес матиме 
предложеннй федеральний 
бюджет на рік, що почина-
сться 1-го липня 1964-го ро-
ку. Голова Комісії сенатор Г. 
Бирд вже давніше зявляв, що 
вія с проти зменшення поДат-
ків при цьогочаснім федера-
льнім дефіциті. Тому можли-
вим с, що Сенат ухвалить по-
датковий закон аж в 1964-му 
році, після того, як предло-
женнй буде бюджет на 1965 р. 

Головний суддя Воррен в обороні рішень 
Найвищого Суду ЗДА 

Вашингтон. — Головний 
суддя Найвищого Суду ЗДА 
Ірл Воррен, промовляючи на 
Конвенції Каліфорнійського 
Адвокатського Т-ва, заявив, 
що Найвищий Суд ЗДА рідко 
буде противитися місцевим су-
Нам, коли вони відповідно обо-
ронятнмуть- своїх громадян. 
Цю промову виголосив голов-
ннй суддя Воррен в обороні 
Найвищого Суду ЗДА, який 
ніколи „не вмішується до стей-
товнх законів", коли стейтові 
суди дійсно виступають в обо-
роні конституційних прав, як 
це; Наприклад, діється в Калі-
форнії. В своїй промові Воррен 

весь час підкреслював, що це 
не суд, тільки вимоги теперіш-
нього життя, винні .в тому, що 
Найвищий Суд ЗДА мусить 
деколи вмішуватися до не-
справедливих рішень стейто-
вих судів. Подібно говорив і 
суддя Найвищого Суду Артур 
Голдберґ на прийнятті прав-
ннків в Стенфорді. Він казав, 
що всі хвалять свободу пре-
си, мови й релігії, коли гово-
рнться абстракто про ці заса-
дн, але коли йде про практич-
не застосування цих засад в 
буденному житті, тоді, деякі 
люди забувають про ці спра-
ведливі конституційні сво-
боди. 

Айзенгавер обороняє великі запаси 
оборонних сирівців 

Вашингтон. — Колишній листі: „Я рішуче відкинув був 
президент Двайт Д. Айзен-
гавер написав листа до рес-
публіканського сенатора з 
Њо Джерзі Клќрфорда Кей-
са, в якому обороняє великі 
напаси оборонних сирівців, я-
кі зробила, #ото адміністрація 
за його президентури. Сенато-
рй ще, не зайняли становища 
до того звіту, який предложя-
ла окрема комісія, що крп-
тцчнр оцінює завеликі запа-
си оборонних, матеріялів, які 
становлять вартість $8 біль-
йонів. Ан`зенгавер написав в 

політику замало і запізно що-
до запасів оборонних сирівців 
і внаслідок цього держава ма-
ла в січні 1961-го року снль-
ні запаси всіх оборонних сн-
рівців, щоб могти протидіяги 
плянам міжнародного кому-
нізму ". Сенатор Кейс опублі-
кував цей лист Айзенгавера, а 
сенатор-республіканець Ґленн 
Білл із Мернленду критикує 
звіт Комісії, кажучи, що звіт 
зроблений Ь політичними ці-
лями і є несправедливою ата-
кою на Айзенгавера. Сенатор 
Кейс с членом цієї комісії. 

ДРУГА СЕСІЯ ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ В НЕДІЛЮ 29 ВЕРЕСНЯ 

Ватнќая. — В ИЄДІЛЮ 29-го 
вересня ц. p., тут у соборній 
церкві св. Петра починається 
Богослужіннями й урочистим 
відкриттям друга сесія Все-
ленського або Другого Вати-
ќанського Собору, скликана 
Папою Павлом ЎІ. Згідно з 
офіційним повідомленням, на 
порядку ділових нарад, що 
почнуться в понеділок ЗО ве-
ресня, буде з'ясування й об-
говорення схеми „Про Церк-
ву". До Риму прибули вже 
майже усі українські като-
лнцькі срархн І почали свою 
працю в КОМІСІЯХ Собору. 
Чотири українські Єписко-
пн належать до С о б о р н о ї 
Комісії для Східньої Церкви, 
а саме: Митрополит. Амвро-
зій Сенвшня, Архнспископ 
Іван Бучно, Архиспнскоп Гав-
рніл Букатко та Єпископ Анд-
рій Сапеляк. Усіх їх обрано 
на Загальних Зборах на по-
чатку першої сесії Вселенсь-
кого Собору. В п'ятницю й 
суботу 20 й 21 вересня відбу-
лися наради цієї комісії в при. 
готуванні до нарад другої се-
сії Собору. У засіданнях брав 
участь також Впр. о. д-р Ата-
насін Великий, вибраний цьо-
го року на Генерального Ар-
хИмандрнта , Ч и н а Святого 
Василія Великого. Отець Ата-
насій був секретарем Прнго-
товчої Комісії й фактичним 
Координатором на Соборі від-
носно Схіидньої Ц е р к в и . 
Тиждень перед тим, в п'ятнн-
цю 13 вересня Папа Павло 
У 1-ий прийняв на окремій ав-
діснції Преосвященного Авд-
рія Сапеляка, єпископа укра-
їнців католиків в Аргентині. 
Преосв. єпископ Андрій пові-
йомив Папу про життя укра-
їнців в Аргентині та про ді-
яльність українського духо-
венства для піднесення хрис-
тиянського рівня української 

еміграції. У своїй розмові з 
українським Архисресм Папа 
цікавився сучасним станом 
цілого Українського Народу, 
висловлюючи свос глибоке 
співчуття з причини Його по-
неволеќня та з причини зии-
щевня московськими безбож-
иикамн Української Церкви 
‚‚Большевнки' знищнлн Укра-
їнську Церкву!" — так ствер-
див П а п а . П а в л о УІ-нй 
розпитував Єпископа Андрія 
також І про нього особисто, а 
коли довідався, що Кир Анд-
рій походить s Перемиської 
Єпархії, згадав з глибокою 
пошаною й смутком невгну 
того мученика У к раінськоі 
Церкви Преосв. Иосафата Ко-
циловського, п е р е м пського 
єпископа, якого він особисто 
знав..Наприкінці а в д і с н ц і і 
з єпископом Андрієм Папа 
прийняв також рідного брата 
Кир Андрія, о. д-ра Василя, 
Салезіянина, що працює як 
професор в Українській Пап-
ській Малій Семінарії в Римі. 
Як повідомляє У к раїнське 
Пресове Бюро з Риму, Укра-
їнськї Отці Собору приготов-
ляють спільного листа, яким 
звернуться до всіх українсь-
ких вірних. Загальною темою 
листа будуть очевидно проб-
леми Вселенського Собору. 
Лист цей, так як і ціла май-
бутня соборова діяльність Ук. 
раїнських Отців Собору наби-
рас особливої ваги ще Й тим, 
що в їх склад входить тепер 
Митрополит - Ісповіднник Кир. 
Иоснф Сліпий, як представ-
ник найстаршої з усіх ниніш-
ніх українських католицьких 
церковних Провінцій і тим са-
мнм, як найбільш безпосеред-
ній речник українських цер-
ковних традицій. Лист вийде 
правдоподібно в перших днях 
соборових засідань, тобто в 
перших днях наступного йі-
сяця. 

ПРЕДСТАВНИКИ УНС ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 
БРАТЕРСЬКОМУ КОНГРЕСІ В ШИКАҐО, 

ВІДБУЛИ ОКРУЖНІ НАРАДИ 

Індекс цін в серпні становив $107.1 відсотка 
Вашингтон. — Департамент 

Праці стверджуС, що індекс 
цін в серпні цього року вн-
носйв 107.1%, це значить сті-
лькн само, що і в липні ц. p., 
і на 7.1% більше в порівнян`-
ні з пересічними цінами з 
1957-59. років, коли він стано-
вчи 100. Ціни на харчі дещо 
зменшилися в серпні, і це ви-
рівнало те збільшення коштів, 

яке спричинило було подо-
рожчання транспорту та доз-
вілля. Заробітна платня пере-
січного фабричного робітника 
в серпні зменшилася на ^65 
тижнево тому, що зменшило-
ся було число затрудненнх в 
автомобільній та сталевій ін-
дустріях. Промисловий робіт-
ннк із трьома членами родя-
ни зарабляв пересічно на чи-
сто в червні ц. р. $86.58. 

В А М Е Р И Ц І 
Џ Поштовяй Департамен пн-

пуетйв 5-центову поштову мар-
ку з портретом пані Ф. Д. Руз-
ввлт із щшводу 79-річчя з дня 
П народження. Цю марку поч-
нуть продавати 11 жовтня, в дні 
народження Елінорн Рузвелт, 
яка померла 7-го листопада 
19й?-го року. Ћ син конгресмен 
Джеямс Рузвелт сказав, що ма-
ти це .любила тис своїх світлин, 
на яких вона гарно не вигляда-
ла, і дала йому свою найкращу 
світлину, з якої зроблено порт-
рет для поштової марки. 

ф Дослідний Центр прп Мп-
шнгенському університеті ствер-
днв, що тільки 35 відсотків го-

тов американських родин жн-
Bj-гь на тому самому місці, в 
якому вони народилися. 65 від-
сотків американців зміпили свої 
райони народження, і живуть 
тепер в Інших місцевостях. 

Џ Канадійгькнй Департамент 
Копалень досліджус райони 
своєї країни, в яких сподівасть-
ся знайти підземні багатства. 
Роблять це за допомогою маг-
нетометрів. приміщених на лі-
таку, який низько літас понад 
досліджуваними територіями. 
Магнетомстрн відповідно реа-
гують. з чого можна пізнати, чи 
в землі с якісь мінерали. 

Шнкаґо. — Від неділі 22-го 
вересня до середи 25-го ве-
ресня ц.р. відбувалася 77 Коя. 
венція Американського Бра-
терського Конгресу, який об'-
сднус понад сотню братських 
забезлеченевих організацій А-
мерики і Канади, в тім числі 
Український Народний Союз, 
Український Робітничий Союз 
і ‚‚Провидіння". Конвенцію 
започаткував попис молоді, в 
якому взяли участь 12 братсь-
ких організацій з продукція-
мн своїх мистецьких гуртків. 
Українців на цьому пописі ре-
презентував, старанням Укра-
Інського Народного Союзу, 
чоловічи'н хор „Сурма" під 
проводом проф. І. Трухлого, 
та танцювальна група СУМА, 
старанням „Провидіння". Оба 
українські виступи здобули 
найбільше признання і без 
сумніву були найкращими й 
найуспішнішими точками по-
пису. Делегати українських 
союзів збирали багато грату-
ЛЯЦІІ'І за виступ, цих двох ук-
раїнських ансамблів. Україн-
ський Народний Союз на цьо-
му Конгресі репрезентували 
гол. предсідник Йосип Лисо-
гір і гол. секретар Ярослав 
Падох. Український Робітнії-
чѝ й Союз репрезентував його 
гол. секретар Теодор Миниќ, 

а „Провидіння" іяж. Атанов-
ськнй. Вечером другого дня 
відбувся бенкет, в якому крім 
названих взяли участь місце- j 
ві головні урядовці УНС з і 
дружинами, а саме заст. гол. І 
предсідннка інж. С. Куропась. І 
головні контролери П. Пуци-
ло і І. Іванчук, гол. радний Т.; 
Шпікула та постійні організа-
торн М. Ткачук і В. Гірняк. З 
приводу недуги участи в бен-
кеті не взяв гол. радний Ми-
рон Куропась. 

У зв'язку з побутом на 
Братській Конвенції члени 
Екзекутиви УНС взяли участь 
в прнеділок 23 ц.м. в органі- ^ 
зацІЙних зборах Відділів УН-
Союзу Шикагівської округи 
В цих зборах взяли численну ; 
участь представники 18 Від- j 
ділів округи, між якими були І 
також отці парохи Павло 
Дармоць і Орест Кулик. Пред- j 
ставннкн Екзекутнші з'ясува- ; 
ли стан загальяосоюзовнх 
Справ, а зокрема місцевої ок-
ругн і її участь в акції роз-
будови УНСоюзу з нагоди 70-
ліття офіційного органу „Сво-
боди". Підмічено збільшену 
активність округи в останніх 
двох місяцях у великій мірі 
завдяки співпраці місцевих 
Відділів з організатором В 

(Закінчення на стор. 4-ій) 

Америка задумує відкрити різні консулати 
в Совєтському Союзі 

Москва. — В Москві вже 
почалися переговори про під-
писання консулярної конвен-
ції, яка визначала б функції, 
обов'язки і привілеї консуляр-
них станиць, ЗДА у СССР ї 
совстськнх в ЗДА. Головою 
американської делегації став 
в цін справі Вард М. Камерон, 
правничий дорадник Держав-
ного Департаменту для дип-
ломатичннх і консуляршіх 
справ.' Прн цій нагоді — твер-
дять американські обсервато-
рн в Москві — буде заторкне-
на справа поширення числа 
консулятів в обох країнах. 
Після визнання Америкою 
СССР в 1933 році відкрито 
консулати ЗДА поруч із ам-
басалою у Москві ще у Вла-
дивостоці, а СССР мав консу-
ляти у Ню Иорку і Сан Фран-
сіско. Після того, як у 1948 
році Оксана Косенкіна, вчи-
телька дітей совстськнх кон-

сулярних урядовців у Ню Ио-
рку, вискочила з 3-го повер-
ха, іцоб тільки не вертатись 
до СССР, закрито совстоькі 
консулати в Ню Иорку та-
Сан Франсіско та американсь-
кнй консулят у Владивостоці 
і залишились консуляти тіль-
ки біля амбасад, у Вашинґто-
ні совстський і у Москві аме-
р иканськнй. А м є р н канські 
чинннкн вважають, що коли 
не можна осягнути порозумін-
ня з Совстами у політичних 
справах, то може можна „від-
пгЬжуватн атмосферу" саме 
через таке порозуміння, як 
поширення консулярних ста-
ннць. Однак не згадується 
про міста, де такі консуляти 
мали б бути відкриті. Західні 
держави не мають консулятів 
поза Москвою. Тільки Індія 
мас свій консулят також в 
Одесі, а в Києві с також кон-
сулятй саТелітських країн — 
Польщі і Чехословаччннн. 

Слідство звільнило уряд Мекміллена від вини 
в афері кол. мінстра Профумо 

Л о н д о н . — Покликаний 
брнтійськнм прем'єром Гарол-
дом Мекмілленом для деталь-
ного розсліду с к андальної 
афери колишнього військово-
го міністра Джона Д. Профу-
ма суддя вищого суду лорд 
Деннінґ проголосив висліди 
свого більш як тримісячного 
слідства, в ході якогО-`він ,пе-
реслухав 160 свідків та пере-
студіював масу актів і доку-
ментів. Цей його звіт вийщов, 
за згодою уряду і соціяліс-
тичної опозиції, друком окре-
мою брошурою, яка стала 
сензацісю. Всі кіоски і кни-
гарні спеціяльно були відкри-
ті ніччю з вівтірка на середу, 
щоб могти продавати ту бро-
шуру зараз-же після отрн-
мання її. а довгі черги лон-
донців вже чекали. У тому 
свому звіті лорд Деннійѓ рі-
шуче твердить, що справи без-

пекн Британії не потерпіли 
на тому, що тодішній військо-
вий міністер Джон Профумо 
стояв у близькому зв'язку з 
дівчиною л е г к и х обичаїв 
Крнстнною Кілер, яка в тому 
самому часі втримувала та-
кий же зв'язок з совстський 
морським атташе Є в генієм 
Івановим. Проте лорд Ден-
нінг таврує тих 5-х міністрів, 
які нараджувались з Профу-
мо 21 березня ц. p., коли спра-
ва ного знайомства з Кілер 
стала вже голосною, і помог-
ли йому написати тоќ текст 
заяви, що він її відчитав був 
перед палатою громад, а в 
короткий час потім відклќав, 
признавши, що вона б у л а 
брехлива. Лорд ДеннеЃ ствер-
див, що ті міністри більше 
турбу'вались, щ о б рятувати 
свого товариша, як за те, щоб 
мати на увазі добро країни. 

Президент Індонезії заповідає боротьбу на 
„знищення Маляйзії" 

Якарта. — Президент Індо-
незії Сўќарно заявив, що но-
востворена держава Маляйзія. 
яка складається з Малайської 
Федерації, Сінгапуру, ПівнІч-
ного Борнео і Сарагату. заг-
розлива для Індонезії, як ви-
яв брнтійського ‚‚неоколонія-
лізму" і тому Індонезія буде 
боротися, щоб Маляйзію „знн-
щнтн". Водночас Сўќарно за-
кинув місії Об'єднаних Націй, 
яка спеціяльно виїхала була 
до Північного Борнео і Сара-
ґату для перевірки настроїв 
тамошнього населення та 
ствердила, що вона одобрюс 
нову державу, що вона не вн-

конала якслід свого завдання 
та приводила на переслухан-
ня автохтонів „під багнета-
ми". Тому, мовляв, він, Су-
карно — звільнений від умо-
ви, яку він зробив з маляйсь-
кнм і філіппінським лідерами 
в Манілі на Філіппінах. Над 
кордони Північого Борнео і 
Сарагату пересунено .‚готові 
до бою" індонезійські війсь-
кові частини та зірвано всяку 
комунікацію з Маляями і Сін-
гапуром. Ці події стривожили 
інші азійські країни, ба на-
віть і Філіппіни, які також не 
визнали Маляйзії, але не хо-
тіли зривати зв'язків з Маля-
ями і Сінгапуром. 

Вол. Кедровськйй відійшов з „Голосу 
Америки", перейшов на пенсію 

Ще про урочистості дедикації площі під 
пам'ятник Т. Шевченкові у Вашингтоні 

У звідомленні з великої 
української маніфестації, яка 
відбулась у Вашингтоні 21-го 
вересня ц. р. з нагоди дедяка-
ції площі під пам'ятник Та-
расові Шевченкові подано де-
які подробиці неточно, а дея-
кі проѓѓўщенно. І так, налр., 
на площі були численно ре-
п резектовані делегаціями з 
прапорами молодечі організа-
ції Ліга Української Молоді 
Північної Америки, ‚‚Пласт", 
„СУМА" і „ОДУМ" як також 
Союз українсько-американсь-
ких студентських Товариств 
(СУСТА). Численно була ре-
презентована п р а в о с л а в н а 
громада з Вашингтону. З різ-
них міст прибули делегації з 
транспарантами, напр. з Янг-
ставяу в Огайо. На бенкеті 
не промовляв конгресмен Рей 
Дні. Маддея з Індіяни, який 

був перешкодженнй, зате вис. 
тутіив з промовою сен. Ќвен 
тін Бердик з Норт Дакоти. Нп 
площі промовляв також пред-
ставник секретаріяту внутріш-
Нніх справ Роберт С. Горн 
Між видатними американсь-
кнмн гістьми був на площі 
і бенкеті о. Фредерік Вравн 
Гарріс. духовийќ Сенату. Пре-
зидента УНР в екзнлі д-ра 
Степана Витвнцького репре-
зентував д-р Євген Прнходь-
ко. Всю манісрестацію. одна-
ково на площі, як на залі я 
готелі Мейфлавср, фільмува-
ли п.п. Њ. ТамарськиЙ і Я 
Кулиннч. За три дні перед 
дедикацією відбулась в готелі 
Мейфлавер пресова конферен 
цІя, на якій місцева амери-
канська преса отримувала ін-
формації від проф. Лева Доб-
ряйського І ред В. Душника. 

Вашингтон. — Володимир 
Кедровськйй, відомий грома-
дянин-діяч, відійшов з кінцем 
серпня 1963 зі свого становн-
ща шефа Українського Відді-
лу в державному „Голосі Аме-
рики" та перейшов на пенсію. 
Вол. Кедровськйй належить 
до найстарших і найбільш 
активних українських і опіс-
ля американсько-українськнх 
діячів. Під час визвольних 
змагань 1917 -1921 pp. він 
був членри Української Цент-
ральної Ради та заступником 
голови Українського Військо-

1 вого Комітету, потім заступ-
! ником військового секретаря 
! (міністра) а вліті 1919-го ро-
I ќу став головним державним 
і інспектором Армії Українсь-
(кої Народної Республіки. З 
1 осени того ж року він був пос-
ілом УНР в Латвії, Естонії і 
І Фінляндії. До Америки прн-
^їхав у 1923-му році та був 
довгий час співредактор о м 

І „Свободи". Є автором бага-
тьох статтей і споминів. Від 
жовтня 1955-го року він очо-
лював Український В і дділ 
„Голосу Америки", з якого 
тепер відійшов на власне ба-
жання. одержавши з Держав-
ного Департаменту в и с о к і 
признання за його працю. 
Головною причиною відходу 

І полк. Вол. Кедровського з 

ЗДА И ЕСПАНІЯ 
ПРОДОВЖИЛИ ДОГОВІР 

ПРО БАЗИ 
Мадрид. — ЗДА й Еспанія 

продовжили в четвер 26 ц.м. 
на дальших 5 років договір 
про користування Америкою 
морських і летуяськнх баз, 
збудованих її коштом в Еспа-
нії. У спільному комунікаті 
кажеться про переведені на-
ради „про спільні інтереси 
безпеки та їх будучі взаємини 
в політичних, військових і го-
сподарських справах спільно-
го заінтересування". Америка 
ствердила в тій заяві, що Ес-
панія важлива для „безпеки, 
добробуту і розвитку" Атлян-
тійського 1 Середземноморсь-
кого обширів. ЗДА і Еспанія 
не проголосили ВІЙСЬКОВО-ПО-
літичного союзу, але погодн-
лися, що „загроза для будь-
котрої держави і для спільних 
спорудів, що їх кожна сторона 
будує для спільної оборони, 
буде для обох країн предме-
том спільної турботи і кожна 
країна прийме такі заходи, 
що їх вважатиме за вказані 
в рямцях конституційного 
процесу". Однак „задля скрі-
плення спільної безпеки" рі-
шено переводити правильні 
наради над політичними, еко-
номічннмн і в і й с ьковими 
справами. У тому комунікаті 
стверджується, що ЗДА й Ес-
панія користуються „взасм-

ною приязню і довір'ям". Згі-
дно з підписаною умовою — 
ЗДА й Еспанія покликали до 
життя в Мадриді спільну ,JXo-
радчу Комісію" головно для 
військових справ. ЗДА буцім-
то. зобов'язалися також до 
більшої допомоги для розбу-
дови еспанськнх збройних 
сил. Все ж, за голосами ко-
ментаторів, Еспанії не вдало-
ся осягнути в тих перегово-
рах з Америкою своєї цілі: 
щоб її прийнято до Північно-
атлантГйського Союзу на пов-
ноправного члена. Проти та-
кого прийняття є соціялістнч-
ні уряди Норвегії І Данії, 
членських держав НАТО. Не 
підписано теж договору, який 
формально зобов'язував би 
Америку й Еспанію поспішн-
ти одна одній автоматично на 
поміч у випадку, коли б будь-
котра третя сторона заатаку-
вала одну з них. Сказано це в 
багато обережнішій диплома-
тичній формі. В головній ква-
тирі американської делегації 
в Об'єднаних Націях, навпро-
ти палацу ОН в Ню Иорку, 
відбулась урочиста церемонія 
обміну відповідними листами 
про підписану нову умову, 
при чому до преси передано 
згаданий вище спільний ко-
м уніќат. 

У ПІВД. В'ЄТНАМІ 
ВАЖЛИВІ 

Сайѓок. — Американський 
амбасаДо`р Генрі Кебот Ладж 
натаврував в четвер 26 ц. м. 
заяву пані Нґо Дінг Ню, бра-
братової президента Південно-
го В'єтнаму Нґо Дінг Дісма і 
дружини найбільш вплнвово-
го брата і дорадника названо-
го президента, Нґо Дінг Ню, 
— яку вона зробила за день 
перед тим у Ромі. Пані Ню, 
яка була головою південно-
в'стнамської делегації на кон-
ґресі Міжпарляментарної Унії 
в Београді, заявила була жур-
налістам, що „молодші стар-
шинн американської військо-
вої місії поводяться, як завзя-
ті авантюристи. Вони не зна-
ють, що діється. Своєю безвід-
повідальною поведінкою вони 
примусили вищих ранѓою 
старшин наслідувати їх бала-
мутну політику". Амбасадор 
Ладж ствердив, що „це жалю-
гідяа заява. Ті молодші стар-
шини ризикують тут щодек-
но свос життя. Деякі згинули 
при боці своїх в'єтнамських 
товаришів зброї. Не розумію, 
як хтось міг висловитись так 
жорстоко. Тим людям треба 
дякувати, а не ображуватп 
їх". Преса звертає увагу, що 
це вперше Генрі Кебот Ладж 
взагалі висловився публічно 
про південно - в'єтнамські 
справи та що вперше високий 
репрезентант Америки публіч-
но виступив проти члена та-
мошньоі диктаторської родн-
нн президента Нґо Дінг Діс-
ма. У Римі пані Ню. дізнав-
шись про виступ амбасадора 
Ладжа просто заперечила, на-
че б вона сказала була те. що 
він критикував. Своїм висту-
гіом Ладж зірвав з тактикою 

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 
НАРАДИ 

свого попередника, амбасадо-
ра Фредеріка Нотлінга, який 
завжди тільки підтримував 
панівну в Південному В'стна-
мі родину. 

Одночасно секретар оборо-
ни Роберт МекНамара, голо-
ва шефів об'єднаних штабів 
ген. Максвелл Д. Тейлор, ам-
басадор З Д А Генрі Кебот 
Ладж, командант військ ЗДА 
в Південному В'єтнамі ген. 
Гаркінс і їхні найближчі спів-
робітники переводять наради 
над політичною і військовою 
ситуацією в тій країні. Аснс-
тент секретаря оборони для 
справ зв'язків, Артур Свль-
вестер, заявив представникам 
преси в Сайгоні, що військо-
ва ситуація на антикомуніс-
тичному фронті „стає щораз 
кращою і кращою, а не що-
раз гіршою і гіршою" та що 
треба сподіватися швидко пе-
реломовях подій на бойовому 
фронті. Він заперечив, наче б 
названі американські держав-
ні мужі й генерали обмірко-
вували також внутрішньо-по-
літнчну ситуацію у Півден-
ному В'єтнамі, але преса не 
бере буквально того запере-
чення. Гурт буддистів хотів 
робити протнрежимову демон-
страцію перед американською 
амбасадою у зв'язку з приїз-
дом МекНамари і ген Тейло-
ра, але поліціянти негайно 
схопили прнявннх і відвели 
їх. Ген. МекНамара розпочав 
інспекцію фронту проти ко-
муністнчннх партизанів. Він 
виніс буцімто дуже добре 
враження. Високі амернкан-
ські й південно - в'єтнамські 
старшини запевнили його, що 
репресії уряду проти будднс-
тів не мають впливу на воєнні 
операції 

У С В І Т І 

Володимир Кедровськйй 

державнної праці був не так 
його вік, як радше бажання 
впорядкувати величезну кіль-
кість збережених ним важли-
вих документів з українсько-
го державного будівництва та 
закінчити свої спомини з того 
великого періоду нашої істо-
рії. Тепер полк. Кедровськйй 
проживає зі своєю родиною 
в своїм домі у Меточині. в Н ю 
Джерз і , дальше живо інтере-
суючнсь усімн проявами на-
шого життя та віддаючу всі 
свої сили і повний час на 
здавна пляновану і давно за-
початковпну виключно пись-
менницьку працю. 

4 В гімалайській країні Не-
палі пибухла епідемія вітряної 
віспи, внаслідку якої померло 
коло 100 осіб. Зашеплено в так 
іпаніґі Долині Катманл%' кругло 
1,000.000 осіб. 

Џ Комуиістячпий Китай від-
крив у Пейпінгу ..няуковиѓ 
цеитр". призначений ш офі-
ційним китайським комунікатом 
— для гуртування учених з 
Азії, Африки і Латинської Аме-
рнки. Той „центр" ведкрито при 
нагоді з'їзду „Світової (Федерації 
наукових робітників", керованої 
комуністами. Китайські комуніс-
тн ні словом не згадали про на-
укову співпрацю з підсовстськи-
мн ученими. 

# У Західній Німеччині пере-
бувала впродовж трьох тижнів 
12-членна делегація від амери-
кансько - жидівської організації 
..Антідіфемейшен ЛІГ оф Бнай 
Врнт", яка свої досліди висло-
пнла в меморандумі, де - між 
Іншим — вимагає суворіших 
кар на злочниців з часу Гітле-
ра. Однак та жидівська дадеґа-

ція признала, що преса, радіо, 
телевізія і фільм в Західній Ні-
мсччині ..перервали мовчанку 
про злочини Гітлера" та прнс-
иячують вже чимало уваги ви-
нвлюванню сумної правди з 
тих часів. 

Џ Ире.'.ндія Верховного Совс-
та у Москві ратифікувала ато-
мовня договір з ЗДА і Врита-
ніето в 24 години після,того, як 
ратифікував був його амернкан-
ський Сенат. Із 33-х членів 
Президії приявннмн були 25 
осіб. Доповідав справу Васілій 
Кузнсцов, який м. і. заявив, 
що той договір не приносить 
ніяких односторонніх користей 
Америці, а служить справі миру. 
Прн цій нагоді Кузнсцов знову 
таврував Комуністичний Китай, 
як „паляча атомової війни". 

џ Данія прихилилась на Ге-
нсральніА Асамблеї Об'єднаних 
Націй до становища афрнкаись-
ких держав, що треба якнаЙсу-
воріше поводитись у відношен-
ні до Південної Африки, яка 
проводіѓть біло - расову ІУ`ЧІХИ-
ку. 
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Військові перевороти 
Якби докладно перелнсткуватя історію 

20-ох латиноамериканських держав, то на-
певно можна було б ўсти'шити, скільки від-
булося в rift частині ґльрбу військових дер-
жавних переворотів. Не зробивши цього, мо-
жна в усякому разі ствердити, що військо-
вий переворот — це одно fa традиційних і 
для Латинської Америки характеристич-
них явищ, до якого тамошні громадяни 
звикли, як до буденщини. В останньому де-
сятнріччі, особливо під натиском Америки, 
почали в тих країнах поважніше ставитися 
до демократії, як до політичної філософії і 
державної системи, що її не можна ані на-
ставляти, ані перевертати — багнетами. А 
все ж не вивітрилося ще безслідно переко-
нання у латиноамериканських старшин, що 
саме вони с тісю провідною верствою, до ио-
глядів якої мусять достосовуватися кожний 
президент, кожний уряд, і, якщо він цього 
не хоче робити, то треба силою його ски-
нутн. Фактом с, що в Гватемалі, Перу, Ек-
вадорі ft Аргентині існують тепер режими, 
встановлені після військових переворотів. 
Від минулої середи долучилась до них До-
мініканська Республіка, 'де заледве від лю-
того цього року правив нормально обраний 
президент Хуан Д. Боіп. 

Військовий переворот у Домініканській 
Республіці спричинили не тільки безсум-
иівві помилки названого президента і нев-
дачі в різних конкретних справах, що їх вія 
зазнавав внаслідок браку адміністраційного 
таланту чи державницького досвіду, не тіль-
ки персональна заздрість та інтриги, але й, 
Передусім, психіка латинських америкая-
ців: нетерпеливість, запальчнвість, вепри-, 
мнренність, гарячковість і нахил до пере-
більшування. Коли Бошові закинули, що 
він — комуніст, то він слушно відповів: 
„Якщо я свого сина посилаю до американ-
ської католицької школи, то який же Я КОі 
муніст?" Але водночас він толерував діяль-
ність комуністів під різними „демократич-
нимн" вивісками, що дратувало його цнвіль-
них і військових земляків, стривожених над-
то близьким сусідством Кастрової Куби. ':; 

Американські керівні кола підтримували 
режим Воша і його реформи, сподіваючись, 
що, може, домініканська демократія стане 
зразком ДЛЯ інших латиноамериканських 
країн, і що саме в Домініканській Реслублі-
ці можна буде успішно перевести програму 
Союзу для Поступу, узалежяену від ре-
форм, що їх не хочуть переводити інші кра4 
їнн. Тому Вашингтон дуже невдоволення 3і 

того перевороту, і зареагував на: нього пе-
рерванням дипломатичних взасмин з До-
мініканською Республікою і припиненням їй 
економічної' допомоги. Але ж — читаємо в 
коментарях — американська амбасада в 
Сан ДомінЃо знала давно про ріст опо-
зиційннх настроїв супроти президента Бо-
ша і навіть про приготування до перевороту 
ще в минулому місяці. Очевидно, що й аме-
рнканської амбасади не дуже можна вину-
ватнтн^що їй не вдалося ані переломити 
впертости домініканського президента, ані 
навчити терпеливосте тамошніх генералів 
і защепити їм почуття пошани до демокра-
тичннх установ. Демократія — найтруд-
ша форма державного правління, до якої 
треба дозрівати впродовж поколінь. 

Тільки згодом можна буде перевірити, 
чи переворот у Домініканській Республіці 
дійсно допоміг чи пошкодив справі комуніз-
му в тій країні. Тому, рахуючись з доціль-
ністю засобів у боротьбі проти комунізму, 
не можна наперед засуджувати військові пе-
ревороти, бо вже не раз у латиноамерикан-
ських країнах тільки військова верхівка ви-
являла найбільше зрозуміння небезпеки ко-і 
мунізму і найбільше енергії в її поборюванні. 

Суверенність на папері 
Згідно з пресовими повідомленнями з 25 

вересня цього року, ЗДА задумують висту-
пнти під час заплянованих на кінець верес-
ня совстсько - американських переговорів із 
пропозицією поширити консулярну службу 
у взаєминах між ЗДА й СССР і відкрити 
американські консуляти в Москві, а також 
в столицях та інших більших містах Україн-
ської і Білоруської ССР. Як відомо, в тепе-
рішній час немає ні американських консу-
лятів в СССР, ні совєтських у ЗДА. Совст-
ські консуляти, що до 1948-го року існували 
в ЗДА, закрито після афери із совстською 
вчителькою Оксаною Косенкіною, яка, вн-
бнраючи волю, вискочила з вікна совстсько-
го консулату в Ню Иорку. У внсліді закрнт-
тя совєтським урядом своїх консулятів у 
ЗДА, американський уряд зліквідував та-
кож єдиний свій консулят на території СССР, 
у Владивостоку. Всі консулярні справи з 
того часу полагоджувано через амбасади 
обох держав. Не мають своїх консулятів в 
СССР не тільки ЗДА, але й інші держави. 

У зв'язку з планованими спробами ЗДА 
укласти консулярну конвенцію з СССР, пи-
ред світовою опінісю постає знову справа 
широко рекламованої совстською пропаґая-
дою незалежності! і суверенності! окремих 
республік, що входять у склад СССР. Уряди 
і народи вільного світу мають нагоду знову 
пригадати й усвідомити дивовижний факт, 
що всі ці нібито незалежні республіки не 
мають ніяких суверенних.прав у ділянці дн-
пломатичннх взаємин з державами вільно-
го свѓгу; не можуть вислати нікуди своїх 
послівні встановити в інших державах своїх 
консулатів, так само, як і чужі держави не 
можуть утримувати дипломатичної чи кон-
сулярної служби безпосередньо в українсь-
кій та інших совєтських республіках. 

Цілковита безправність української та 
інших совєтських республік в міжнародних 
Дипломатичних взаєминах є не лише показом` 
вою для їх КОЛОНІАЛЬНОГО становища, — 
вона є водночас потоптанням і запереченням 
затверджених Верховним Сонетом СССР і 
введених до Констмтуці СССР заковів. Тре-
ба ж пригадати, що ще перед закінченням 
другої світової війни Верховний Совєт СССР 
прийняв був окремий закон „Про надання 
Союзним `'Республікам прав у ділянці за-
кордошшх взасмин" такого дослівно зміс-
туг` „1) Встановити, що Союзні Республі-
кй можуть входити; в без'посередні взаємн-
нн з чужими державами і підписувати з нн-

Мя договори" і 2)ѓ увести в конституцію СС-
СР, як додаткову"статтю 18-а^ постаиову, що 
„кожна Союзна Республіка має право вхо-
дити в безпосередні взаємини з чужоземни-
мн державами, підписувати договори з ян-
мн й обмінюватися з ними дипломатични-
ми й консулярними представниками". Цей 
закон, підписаний у Кремлі 1 лютого 1944 
року Каліннним і Горкіннм, був введений 
до Конституції СССР і проголошений після 
того в урядових публікаціях. 

Від часу проголошення цього закону ми-
не незабаром двадцять років. На практиці 
цей закон про надання прав союзним рес-
публікам в ділянці закордонних взаємин за-
лишився, як і багато інших совєтських за-
конів, пропаґандивним трюком. Перекрес-
лення цього акту кремлівськими самодерж. 
цями свідчить, що таку ж практичну вар-
тість мають усі заяви про суверенність Ук-
раїнської ССР та інших совєтських респуб-
лік. Якщо й існує десь якась суверенність 
в УССР, то хіба тільки на папері, так само, 
як паперовим залишився згаданий закон з 
1-го лютого 1944-го року, прийнятий вод-
ночас' із законом про надання союзним рес-
публікам права організувати власні вІЙсь-
кові формації. 

Відомий католицький часо-
пис „Реджистер" у числі з 
13-го вересня вмістив ціна-
вў статтю п. н. „Задовго до 
революції великий поет Ук-
раїнн шукав справедливості! 
для рабів". У цій статті чн-
тасмо: 

„Київ — Україна. Окупант 
тієї країни уживає визначно-
го поета на те. щоб атакувати 
українців в Америці. Посу-
джуючи їх у тому, що вони 
використовують 150-ліття з 
дня народження безсмертно-
го поета України — Тараса 
Шевченка — для „наклепів 
на його батьківщину", Мико-
ла Бажан, який за Сталіна 
ледве уникнув ліквідації за 
націоналістичні тенденції, те-
пер каже, що „американські 
імперіалісти" плянують внко-
рнстатн українців в Америці 
на те. щоб з нагоди тієї річ-
ниці в наступному році „пус-
тити повінь протисовстськнх 
наклепів і провокацій". , 

„Тарас Григорович Шев-
ченко, син кріпака, народив-
ся в 1814 р. і виріс на профе-
сора Київського Універснте-
ту, славного поета та маляра. 
Він створив Кирило - Мето-
діївське Братство, яке змага-
ло до знесення рабства та со-
ціяльної рівности. Цю органі-
зацію здавлено, а самого 11 Іеп-
ченка в 1847 р. вислано на 
Сибір. Аж по десятьох роках 
звільнив його цар Олександер 
П. Шевченкові завдя чується 
відновлення українства, ча-
сом знаного як козацтво, від-
мінна і окрема від Росії нація 
— „країна їхніх дідів". Ўкраг 
їнськнй резистанс був насвіт-
люваний нами у зв'язку із 
звільненням українського ду-
хового провідника, Митропо-
лнта Иосифа Сліпого, який 
донѓин час перебував у кому-
ністичних концентраційних 
таборах". 
З приємністю можемо ствер-

дити, що , ‚Реджистер" вже 
багато писав на українські те-
ми, а від часу звільнення Мн-
трополнта Посифа Сліпого не 
було числа, в якому не вмі-
щено хоч би малої згадки про 
Україну. Було вже вміщено 
кілька редакційних статѓей, 
серед яких „Український 
спротив" та Нації в запіллі" 
заслуговують на особливу у-
вагу. 

Зрозуміло, що в наведеній 
на початку статті професура 
Шевченка та створення ним 
Кнрило-Методіївського Брат-
ства не згідні з історичною 
правдою. Та, не зважаючи на 
ці неточності, цитована стат-
тя с виявом прнхильности Ре-

вн визволення України. 
З прикрістю мусимо ствер-

дитн феќ'ї', що більшість аме-
рикаяської преси або ще не-
ознайомленна з питанням по-
неволенвя Ўўкраїни, або про-
мовчус цю важливу справу. 

Переглядаючи ж у р н а л 
„Лайф" з 13-го вересня, ба 
чимо, що це число, поза ре-
клямою, в більшості присвя-

ЗЕМЛЯ МСТИТЬСЯ 
Уже тепер можна ствер-

джувати, що останні реформи 
Хрущова в сільському госпо-
дарстві — передача управлін-
ня колгоспами й радгоспамн 
безпосередньо в руки паргій-
них організацій, т. зв. пар-
тінним виробничим управлін-
ням — СКІНЧИЛИСЯ крахом. 
Виступаючи недавно перед ке-
рівникамн сільського госпо-
дарства в Волго -Донському 
краю, Хрущов сказав: „Якщо 

чене „совстським‚людям v я- ВИ 
кнх редакцш Лайфу" , вже д е ^ ^ с т а н е гіркіш _ _ ,. 
ве раз ідентифікувала з pod 
я нами. Прочитавши діє число, 
з прикрістю переконуємося в 
тому, з якою великою іґИо-
ранцісю трактусться в ньому 
поневолення не лише Укрві-
ни, але й всіх інших окупо-
ваннх Росією країн. Таким 
трактуванням справи передо-
внй американський журнал 
приносить не меншу шкоду і 
самій Америці. 

Із змісту поодиноких стат-
тен цього числа „Лайфу" ви-
разно бачимо, що їхні автори 
добре ознайомлені з тим, я-
кі саме народи творять Со-
в(ггський Союз, але, на жаль, 
для них Київ це — „Мати ро-
сійських городів". Ці автори 
роз'їжджали по Україні, Лат-
вії. Грузії, але населення тих 
країн трактують як росіян. 

Автор головної статті пи-
ше про СССР, як про якусь 
казкову країну. Він веде роз-
мови з робітниками, колгосп-
ннќами, вчителями, студента-
мн, директорами фабрик та 
радгоспів і без жадних ко-
ментарів переповідає їхні за-
хоплені тиради про „успіхи" 
совстської системи, безплатне 
навчання в школах, безплят-
ну медичну обслугу та опіку, 
про відсутність безробіття. 
Все це захитає довір'я не од 
ного американця до власної 
системи. 

Одним словом, Москва по-
трапить використовувати для 
своєї пропаганди навіть аме-
риканськнй журнал. 

Правда, такого роду мате-
ріялн, вміщувані в американ-
ській пресі, не проходять без 
відгуку. В останніх роках в 
Америці швидко зростають 
кола громадян, які розуміють 
шкоду, що її приносить спів-
існувальяа політика. " і 
І Маючи на увазі ці факти 
і будучи хоч в загальному зо-
ріснтованими в процесі, який 
відбувається в Америці, ми 
знайшли відповідь на питан-
ия, порушене на початку на-
шої статті, а саме: чому од-
ні американські кола осу-
джують московський колоні-
ялізм в Україні, а. Другі ува-
жають його за зовсім леГаль-

дакції „Реджистер" до cnpa-j ний. 

Де Толь заповідає, що він правитиме далі 
у Фран ції 

Париж. — Французькії пре 
зидент Шарль де Голь заявив 
в минулу середу 25 вересня, 
що він „мас ще досить сили", 
щоб розв'язувати далі пекучі 
для Франції проблеми. Цю 
його заяву французька пре-
са негайно зрозуміла, як за-
повідь, що де Ґоль кандиду-
ватиме знову у президентсь-
кнх виборах, які нормально 
повинні б відбутися в 1965 
році, але можуть відбутися 
і швидше, якщо де Ґоль за-
хоче використати теперішній 
момент хаосу в опозиційному 
партійному таборі. Де Голь 
об'їздить знову різні місцевос-
ті у Франції — він робить це 
вже 20-ий з черги раз від 
1959-го року, коли вернувся 
до влади у Франції. За голов-

Якщо б у цій своїй заяві 
„хазяїн партії" хотів іронізу-
ватн, то вістря іронії екеру 
валося б безпосередньо проти 
нього самого. Бо що значить: 
„Ви ведете справу"? Та ж 
без дозволу вищих партійних 
чинників не вільно голові кол-
госпу чи радгоспу й пальцем 
ворохнутн. Нездалі партійні 
керівники пояснюють сього-
річннй спад урожаю неспри-
ятливою погодою і, за зви 
чаєм, перекладають вину на 
„низи", що, мовляв, не зумі-
ли як слід використати на 
жнивах усісї машинерії. 

Тепер, після багатьох ін-
ших причин, причини усього 
лиха дошукується Хрущов у 
недостачі добрива, якого в СС-
СР продукують у 4 рази мен-
ше, як в` Америці, і в б ра-
зів менше, як у маленькій За-
хід. Німеччині. Али чи поря-
тус ситуацію штучне добриво, 
коли селяни не хочуть пра-
цюватн, а партійні керівники 
не здібні планувати й керу-
ватн? 

Цікаві цифри і ствердження 
про совстське сільське госпо-
дарство знаходимо в московсь-
ких „Ізвсстіях" (ч. 221) в 
статті ученого агронома І. Є-
лаґіна, якій він дав проречис-
тий заголовок „Землю треба 
берегти", очевидно не мавши 
прн цьому на увазі останньо-
го виступу Хрущова. 

Питома вага сільськогоспо-
дарськнх ужитків в СССР. 
отже, ріллі, садів, лук і па-
совшц, — пише І. Єлагін, — 
в загальному земельному 
фонді країни явно невелика 
всього лише 609 000 000 гек 
тарів, коли пригадати, що СС 
СР здимас територію — по-
над 2 мільярди 223 мільйони 
гектарів. Особливо мала пито 
ма вага сільськогослодарсь 
кнх ужитків в областях пів-
нічного, заходу, в ценграль-
них. районах нечорноземної 
смуги, в Сибіру й на Далеко-
му Сході, значить в Російсь-
кій СФСР. Тількі! на Сибіру і 
в Казахстані ще чекають на 
освоєння 12 000 000 гектарів, 
придатних до вирощувавня 
сільськогосподарських куль-
тур, Хоч про гіркий досвід до-
теперішнього „освоювання" І̀ . 
Єлагін не згадує, очевидно, з 
політичних поичнн. 

Найлютіший ворог совстсь-
кого сільського господарст-
ва — водна і вітрова ерозія, 
тобто змивання родючого ша-
ру землі водами і видування 
вітрами. В європейській час-
тині СССР ерозія руйнує кру-
гло 50 000 000 гектарів, з я-
ких щороку недобирається 
значної частини врожаю. Во-
да змиває і забирає з собою 
основні елементи поживи ро-
слин — азот, фосфор і калій 
у кількості більшій, як ви-
робляс штучних добрив для 
сільського господарства вся 
совстська промисловість. А 
так звані „чорні бурі" в Ка-
захстані і на Україні букваль-
но нищать цілі рільничі ра-
йонн. Лісозахисні смуги, я-

те зазначив, що Франція не І ними обсаджііоть в степовій 
мусить в усьому повинува- частині України поля, мало 
тись своїм союзникам. помагають у боротьбі з вітра-

3 НАШИХ БУДНІВ 

ну ціль сучасної Франції де 
Голь вважає розвиток її ато-
мової зброї, як засіб до від-
зискання повної сувереннос-
тн. Де ґоль твердив, що Фран-
цїя не може дозволити, щоб 
вона була узалежнена будь-
котрого з „двох велетнів, які 
матимуть політично-атомовий 
монополь у світі — Америки 
чи Совстського Союзу". Все 
ж де Ґоль підкреслив, що 
„самостійність не є рівнознач-
на з ізоляцією" і що Фран-
ція є і буде членом НАТО, 
Об'єднаних Націй і ЕврОпей-
ської Економічнної Спільно-
ти. Америку він назвав „мо-
гутнім приятелем Франції і 
могутнім її союзником", про-

ми - суховіями, що спалюють 
посіви своїм гарячим поди-
хом, та н увага партійних 
ке'рівників до тих лісозахис-
них насаджень останнім ча-
сом помітно спадає. 

Ерозія грунтів особливо 
дається взнаки в районах 
на правому березі Дніпра, 
Волги, Дону, Пруту та їхніх 
допливів у центрально - чор-
ноземній зоні, а також в ра-
йонах, що прилягають до Обі, 
Іртишу, в гірських та перед-
гірських районах. Внаслідок 
змивання грунтів і поширю-
ваннн ярів в СССР щороку не 
використовується десятки ти-
сяч гектарів ріллі й пасовищ. 

Не зважаючи на всі зусил-
ля меліораторів і агрономів, я-
ри в Улянівській, Куйбишев-
ській і Орловській областях 
в Росії і в Луганській обасті 
на Україні зростають з стра-
шлнвою швидкістю, бо витра-
ти на меліоративні роботи со-
встські керівні чинники вва-
жають за нераціональні прн 
наявності „цілинних земель". 
У деяких областях площа під 
ярами перевищує в середньо-
му 17% загальної продуктив-
ної площі. А в Радпшівсько-
му, наприклад, районі ярн 
простягнулися на 750 кіло-
метрів! Український степ ви-
магас особливо великої праці 
і дбайливості!, щоб охорони-
ти його проти наступу ярів. 

За найбільш продуктивне 
рільництво вважається ріль 
ннцтво. штучно зрошуване 
системою каналів. А от у Се-
редній Азії і на Закавказзі 
дві третини земель із зрошу-
вальною сіттю повторно засо-
люються і втрачають цілкови-
то свою родючість. Яка без-
господарність. яке марнотрат-
ство! — обурюється агроном 
І. Єлагін. 

Від Кахівки до місця, де 
Дніпро впадає в Чорне море, 
смугою на двісті тисяч гек-
тарів лежать піски. Цей веле-
тенськнй масив не дає жадної 
корнети. Він лише шкодить 
прилеглим до нього полям, 
лукам, садам і вннограднн-
кам, заносячи їх піском. А 
числиться цей пісковий ма-
снв у „невжитках". 

У північно - західніх обла-
стях СССР щороку вибува-
ють з рільництва широчезні 
плоиЦ землі. — вони забаг-
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З поданого Ернстом довгого переліку речей, знищених 
у цих безцінних збірках, я нагадую лише основні втрати. В 
колекціях Василя Кричевського згинули: внйняткова збірка 
українських килимів 17-18 століть у кількості вісімдесяти 
штук, також збірка килимів турецьких, середньоазійськнх, 
перських — деякі з них 16 і 17 століть. 

Відносно української збірки Ернст пише: ‚‚Тут були пря-
мо унікальні екземпляри, особливо один гобелен початку 19-
го століття, з пейзажем, цілим рядом фігур, хат. звірів і т. д. 
Були панські килими доби Єлисавети, Людовіка XVI, декіль-
ка десятків особливо рідких із синім та золотистим тлом". 
Була також одна з найкращих колекцій різнокольорового ук-
раїнського скла в кількості ста ќўмерів — великі дзбани, гле-
чнки, посуд у формі ведмедів, баранів, голубів і т. д., також 
біля п'яти сот фрагментів скла, починаючи з велнкняжої до-
бн. Дорогоцінний посуд і збірка українських срібних чарок 
(бІЛЯ П ' я т д е с я т и ) . В е Л И К у ДОРОГОЦІННІСТЬ ЯВЛЯЛИ МІДНІ Д()ІІІ-
ки, гравірувані знаменитим Григорієм Левицькнм. Старовин-
ні українські портрети, між якими портрет гетьмана Полубот-
ка та п'ять рідкісних жіночих портретів, з особливо цікавими 

головними уборами. Церковне гаптування, починаючи з 17-
го століття, сріблом, золотом та шовками, а також народне, 
— рушники, скатертини з 18-19-го століть. Різьба по дереву 
— церковна та народна з 18-го століття. Взірці старої київ-
ської гравюри. Велика збірка у`країнської кераміки (біля п'я-
тн сот штук), особливо із знаменитої Опішні, де Василь 
Кричевський сам учився у гончарів їх техніки і виготовив з 
десяток предметів за своїми композиціями, порцеляна кнтан-
ська та українські сервізи фабрики Міклашевського. Збірка 
меблів Катерннннської, Олексаитрівеької та Миколаївської 
доби. 

‚‚Нарешті, великою втратою були й праці самого майстра 
— біля п'ятдесяти великих і сотні менших картин, не рахую-
чн сотень етюдів. З них особливо цінною була серія акварель 
З видами зниклого нині старого Бахчисараю та ханського па-
лацу до його перебудови, докладні зарисовки знаменитого бу-
дннку ҐалаГана, знищеного большевнкамн, також десятки 
альбомів з етнографічними зарисовками та студіями. 

У Грушевського загинув його великий Історичний архів, 
акти старого київського магістрату, декілька десятків книг 
київської та чірнігівської печаті 1718-го століть та надзвн-
чанно цінне приватне листування з того ж часу. Сюди ж тре-
ба віднести збірку українського народного мистецтва, дещо 
аналогічну із збіркою Василя Григоровича. Мала ця збірка 

З цих безцінних збірок нічого не було ні сфотографовано, ні 
опубліковано"`. Отже, Москва добре знала, куди скерувати 
вогонь своїх гармат. 

Цю втрату Василь Григорович пережив тяжко. На де-
кілька років навіть покинув малювати. Разом із дружи пою, 
синком та двадцятиденною донькою на руках він чудом ря-
тусться. На короткий час, до осенн, він знаходить приста-
новнще в будинку українського історичного музею на Олек-
сандрівській вулиці. ^ ч 

З приходом німців і встановленням влади гетьмана на-
ладнався залізннчий зв'язок поміж Ќнепом ти Полтавою. 
Восени 1918 року Василь Кричевський лишає Академію Мя-
стецтв і, на запрошення Полтавської Земської Управи, пере-
їздить до Миргороду, де обіймає керівництво Керамічною 
школою (перетвореною тоді на Керамічний інститут). Ще 
під час будови Полтавського земства, випробовуючи різні 
глини та способи їх випалу, Василь Кричевський місяцями 
перебував у знаменитій Опішні. Там у співпраці з найкра-
іцнми гончарями, зокрема Гладнревським, він досконало вив-
чнв керамічну й гончарську справи. 

Перебравши керівництво школою, Кричевський реорга-
щзує її в Керамічний інститут. У тій школі викладав Опа-
нас Сластіон, були добрі майстрн-керамістн. З Києва Василь 

Честь, кому честь! 
Цих кілька т$плих слів 

хогу присвятити двом мисѓ-
цям-скульпторам, про яких 
слава тепер гомонить від 
Едмонтону до Вашингтону, 
від Альберти, можна ска-
зати, аж по саму КалідЗор-
цію. В першу ѓергу треба 
пошанувати сусіда з рідної 
Канади, Леоніда Молодо-
жанина, творця ‚жик'ягки-
ќа `Т, Шевгенкові в столиці 
нашої країни, де саме ми-
нулої суботи відбулася та-
ќа вроеиста й піднімаюча 
на дусі церемонія дедика` 
ції площі під той монумент. 

Отож, треба підкреслити, 
що друг Молодожанин не 
лише майстер, творець, але 
й громадянин, не сидить 
десь там, високо, на Олімг 
пах, але й спускається між 
народ, боліє смутком й ра-
діє радощами громади. Він 
не лише створив проект 
пам'ятника нашому націо^ 
пальному генієві, але й 
знайшов гас, добру волю 
та охоту взяти угасть у ви-
борах міс „Союзівки", і 
навіть оголив жюрі, що Й 
вибирало. 

А це, мої дорогі, важка 
й відповідальна дтункція, 
хто'Зна, ги не важга, як 
будова пам'ятника Шевген-
кові в столиці ЗДА. Щоб 
оголити таке жюрі, треба 
великої посвяти й цивіль-
ної відваги, а вдягности 
народної за те не жди, зок-
рема від мамусь, бабусь, 
тітусь і дальшої рідні тих 
кандидаток, що перепали 
при виборахЛро це добре 
знає інж. Мирон Лепкаг 
люк, що довгі роки нале-
жав до складу жюрі, і хог 
який герой і гуцул з Жа-
бього, а проте не встоявся 
на дУронті боротьби за кра-
су дівогу і зрезиґнував 
цього року з угости в цій 
церемонії... 

Друг Молодожанин, хог 
і не гуцул, а уродженець 
тихої, волинської сторони, 
все ж таки вийшов пере-
можно з виборгих тара-
патів: з вибору нової міс 
„Союзівки", Марійки 
Комарницької, вдово-
лена не лише вся Бойків-
щина, але й пів-Філядель-

Сергій Литѓиненко, тво-

120 українських килимів, вироби з кости, місцеве карбоване j Григорович запросив на викладачів Юхима Мнхайлова, Ми-
срібло — часто датоване із підписом майстрів, — церковне та ) колу Касперовнча та Софію Налспінську-Бойчук. Під керів-
світське, Цільні ризи з Батуринської церкви, старовинні nop-!ництвом Кричевського Керамічний інститут почав швидко ро-
трети Мазепи та гетьмана Розумовського, а також велика j звнватнсА. Та зі змінами влади почалися доноси на Крнчевсь-
кількість мідного та олнв'яного посуду. кого. Робили їх промосковськи настроєні кола та деякі члени 

Там же згинули й всі матеріяли для історії українського І колишньої дирекції школи. Два рази Василя Григоровича 
мистецтва, зібрані Ваднмом Щербаківськнм, а також усі об-1 арештовує Чека. Взимі 1919 року він потрапляє до камери 
кладинки до цього видання, зроблені Василем Крнчевським.'смертників. Лише втручання студентських та громадських 

ним лісом, бо „засоби, аонґ-
новані на очищування ланів 
від чагарників та на осушу-
ванвя багон, внкористовують-
ся не по-господарському". 

Кожному колгоспові й рад-
госпові бракує землевпоря-
дження, — стверджує аґро-
ном І. Єлагін. . 

Щоб вивести СССР на пе 
редове місце в ряді розвине-
их промислових країн, щоб 
показати „перевагу комуніс-
тичної системи", большевики 
розбудовують промислові під-
присмства, будують нові міс 
та для робітників цих під-
прнємств, прокладають за-
лізничі й автомобільні доро-
ги, споруджують гідроелект-
рівні, поширюють вндобувак-
ня нафти та кам'яного вугі-
ля. Все це робиться на землі. 
Але не робиться так. як тре-
ба було б робити прн обереж-
ному до неї ставленні, внаслі-
док чого совстське рільницт-
во щороку втрачає в серед 
ньому 500 000 гектарів родю 
чнх ґрунтів.. І. Єлагін наво 
днть такий приклад: У Там-
бовськін області прокладали 
шосе Тамбов — Котовськ. Вн-
значена ширина дороги 22 
метри. А зайняли смугу землі 
втроє більшу і втратили на 
цьому двісті гектарів рільної 
землі. Таких прикладів мож-
на було б наводити тисячами. 
Також при будові каналів і 
гідроелектрівень зовсім не 
зважають „будівники кому-
нізму" на інтереси сільсько-
го господарства, заливаючи 
водою широкі простори родю-
чої землі, як це сталося не-
давно на Україні прн творен-
ні т. зв. Канівського моря. 

Тож не треба дивуватись, 
що совстські 'інженери випус-
кають у міжплянетні просто-
рн ракети з космонавтами, а 
тим часом по містах стоять бі-
ля крамниць довгі черги за 
капустою, картоплею і огір-
камн. А збіжжя, що його ко-
лись експортовано з Украї-
ии чи не до всіх країн Захід-
ньої Европи, збирається тепер 
купувати московський уряд в 
Канаді й Америці. 

В, Черес 

нюютЬся і заростають' 'і дріб- {рець пам'ятника гезьмано-
ві Мазепі в другій нашій 
столиці, на „Союзівці",теж 
не належав до складу жю-
рі, але його громадська ак-
тивність і заанґажованість 
відомі всім, хто знає його 
ще з$ Львова, потім з 
Карльсфельду і Берхтесґа-
дену, а тепер з Ню Иорку. 
Це не жаден секрет, про це 
всі горобці цвірінькають 
на Другій Евню, що не 
будь Сергія Литвиненка, то 
ледве ги були б ще досі в 
Ню Иорку Літературно-
Мистецький Ќлюб та інші 
культурні ‚Ярмарки"... 

Саме напередодні хрес-
тин - відкриття пам'ятника 
їв. Мазепі його віѓѓко моло-
дий і невтомний автор роз-
бивався телефоном за 
хресними батьками, відкри-
вав новий сезон в ЛМКлю-
бі, організував герговий, 
15-ий уже Літературно-
Мистецький Ярмарок і ги-
нив останні приготування 
до власної виставки скульп-
турних праць,'що завтра 
відкривається... Тобто ви-
конував працю, від якої 
впріла б гуприна й десят-
кові патріотів, а наш голо-
ва тягне Я сам, бо в нас 
уже завелася така нациу 
нальна традиція, гцо, зви-
гайно, роботою обвантажу-
смо, як верблюда, одну лю-
дину, а як прийдеться кри-
тикувати, то лаємо всі, 
гуртом! 

`Тож, хіба, даруймо С. 
Литвинснкові той промах, 
що він не вибирав цього ро-
ку міс „Союзівки", і гис 
лснною ўгостю в завтріш-
ньому відкритті його ви-
ставки в Літературно-Мис 
тсцькому Клюоі вшануймо 
нашого мистця з нагоди 
IfO-ріггя його творгої праці. 

І к є р 

Вступайте в члмш Уќриѓнемѓо 
го Народного Союзу, бо вій дав 
Вам дешеві тв ригідні різні ро. 
дв забезпечення ваѓтѓа 1 рівно-
часяо с оборонцем української 
спраги в Америці. Український 
Народний Союз поважають І 
американці не тільки завдяки 
75 тнсячів членства 1 понад ТА 
м і л ь й о н і в м а й н а , але 1 зв 

делегацій, що вимагають його звільнення, рятує його життя. 
В Миргороді жити стало небезпечно, і вліті 1919 року Василь 
Кричевський повертається до Києва, де продовжує педаго-
і`огічну працю в Академії Мистецтв. 

Там же. 
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СВОБОДА, СЎЂОТА, 28-го ВЕРЕСНЯ 1963 

В. Ласовськіш 

.1 

До ретроспективної виставки творів 
)гія Литвиненка Сері 

Свій творчий` шлях, що йо-
го відміряло сорок років, по-
значив скульптор Сергій Лит-
виненко незліченною КІЛЬКІС-
тю своїх творів: портретів, 
композицій, пам'ятників, на-
гробннків, орнаментальних 
різьб церковного прнзнначен-
ня, врешті ж працею педаго-
га. Деякі з його учнів займа-
ють певні позиції в нашому 
скульптурному мистецтві. 
` Поминаючи м и с т е ц ь к і 

якості, про нашого мистця го-
воритимемо як про расового 
мистця. Це в розумінні твор-
чої невсидливости, творчого, 
динамічного патосу, з яким 
він без передишки переходить 
від одного твору до другого, 
не закінчивши ще як слід 
одного твору, вже женеться 
за закріпленням візії наступ-
ного. І так повних сорок ро-
ків. 

Про Литвиненка слід го-
ворнти передусім як про пор-
третиста, бо ж нна левину 
частину його дотеперішнього 
творчого дорібку складають-
ся портрети. 

А. коли вже мова про пор-
третне мистецтво, зокрема 
про портрети Литвиненка, то 
мимоволі приходить на думку 
низка темперових портретів 
збережених і законсервова-
ннх вульканічннм попелом у 
звалищах Помпеїв. 

Історія портрету і давня і 
ще більше складна. Від куль-
товнх подобизн і від царів до 
в о ж д і в та плютократичної 
знаті й духової аристократії 
античного світу — аж до на-
пушеного буржуа з доби роз-
квіту КОЛОНІАЛІЗМУ, йдуть на-
магання мистців дати образ 
портретованої людини або та-
кою, якою вона с, або такою, 
якою вона чи мистець бажа-
ють її бачити. Окремий роз-
діл розгортає перед нами мо-
дерне мистецтво в суб'сктиві-
зованому портреті, т о в нію-
му дотеперішні заложення 
подібяостп поступаються пе-
ред усякими психологічними 

формальними ш у к а н н ями, 
що на фізичну чи духову схо-
жість моделі вже і не залн-
шасться місця. 

І ось перед нами ревія. вмі-
лостей мистців, ревія стилів і 
ревія концепцій портретової 
істотностн. 

Наш погляд зупннясться 
якраз на помпеянськнх порт-
ретннх мальовнлах, тому, що 
в них, на нашу думку, захо-
вано в простоті і нескладності 
передачі людського обличчя 
власне те, що повинно би пов-
сякчас бути основою портре-
ту: без переважування су'ск-
тивізму мистця, без перебіль-
шування характерного у мо-
делі, без анекдотизму у всьо-

сильства над механічно вимі-
реннми пропорціями в облич-
чі моделі. Закону на такі де-
формації немає, їх доконусть-
ся за іншим „ключем" у кож-
ному портретуванні індивіду-
ально, а правильність їх та 
доцільність зўмовляють живу 
схожість портрету до моделі. 
Живу схожість треба протн-
ставити „мертвій схожості", 
що її спостерігасмо у відлн-
вах посмертних масок. 

Від того, якою лінією мнс-
тиць проводить деформуван-
ня у своєму творі, залежить 
не тільки „жива схожість", 
але й ступінь одуховлення 
творчого матеріалу, брили чи 
площини духовими якостями 
моделі. 

Останні роки праці нашого 
мистця ознаменовує посильна 
праця над портретом. Але він 
не тільки збагачує свій твор-
чий дорібок у подивугідному, 

50-річчя 137-го Відділу УНСоюзу 
у Вест Істоні, Па. 

Короткі вістки 

му тому, що поза постаттю кількісному відношенні Рів-
моделі, передача особовости І нобіжно до кількостн, спосте-
портретованої людини, відбн- і рігаємо безнастанний процес 
тої на її обличчі чи цілому j досконалення м и с т є цьќого 
тілі. Власне, упорядковане вислову, спрощування і виш-
співвідношення всіх компо- j ляхетнювання істоти портре-
иентів у такому пляні вирі- і ту, поглиблювання його пси-
шує, чи даний образ людини' хологічної вимовносте, прав-
є портретом чи тільки ліпшим j дивости, без огляду на те, 
або. гіршим мистецькиїРвоб- і якому стилеві мистець дає пе-
раженням. 1 ревагу в творі: імпресіоніс-

Вже від ранніх творів мист- тичному, клясичному чи по-
ця помітно, може й неусвідом- Декуди експресіоністичному, 
лейў, тенденцію шукати істот- в найновішому періоді Лит-
не для мистецького твору-1 виненќо збагачує галерію уќ-
портрету. Лінія цієї тенденції, 1 раїнського портретового мис-
в різних періодах творчосте 
мистця, деколи подасться пе-
ред звабливими ефектами, що 
на них спокушус скульптора 
природа творчого матеріялу, 
проте навіть у працях „мате-
ріялового ентузіязму", порт-
рет у виконанні Литвиненка 
не губить свого істотного 
спрямування. 

Литвнненко, як м а й с т е р 
портрету, достоту збагнув хн-
мерну природу портретової 
техніки: не шукати в суто 
пропорційних в і д н ошеннях 
площин, ліній та заглиблень 
фотографічно точного й схо-
жости. Незбагнутий секрет 
портретування в тому, що 
кожне обличчя п є ренесене 
процесом портретування 'в 
різьбарський чи малярський 

проблемами мистця та його матеріял, вимагає певного на 

-̀  - - `..-.. 
І Ділимося сумною вісткою 

з Приятелями і Знайомими, 
^.^‚.що в еуботу, 14-го вересня 1968 року 
^ `Мѓюнхені; Зах. Німеччина, упокоївся у Бозі, 
`по тяжкій і довгій недузі на 71-му році життя, 

наш Дорогий 
БАТЬКО і ДІДУСЬ 

! 

`̀  

бѓи п. ІЛІЯ КРИХТЮК 
роджений в Сергіях на Буковині, 

бувший секретар тісї Громади. 

Горем прибиті: 
дочка: ВІКТОРІЯ і муж д-р АНАТОЛЬ 

ГЛЕН 
внучки: ЛАРИСА, ЄВГЕНІЯ і ШИНА 
і бувша Ного дружина 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

тецтва такими зразкова м и 
творами, як портрети: Емми 
Андісвської, Євгена Маланю-
ка, Леоніда Полтави, Олега 
Музиченка, Любомира Кузь-
ми. Володимира Ѓрицина, Во-
лоднмира Кубійовича, Ярос-
лава Курдидика і ін. 

Заторкнута тут тільки одна 
ділянка, що в ній так успіш-
но працює наш мистець. Роз-
мірн газетної статті не дозво-
ляють навіть приторком дати 
належну оцінку іншим. Зна-
менну і незвичайно вдумливу 
аналізу творів композиційно-
го характеру Литвиненка дав 
мистець Л. Кузьма в есеї, що 
його подибусмо,в каталогу до 
ретроспективної виставки. 

Не сумніваємося, що Сер-
гій Лнтвиненко в своєму твор-
чому рості jie зупиниться на 
цій своїй ретроспективній вис. 
тавці. що дає перегляд 40 ро-
ків його мистецької праці, а 
ного метушкі руки і дальше 
з непослабленою швидкістю 
будуть здоганяти все нові та 
нові творчі візії. 

Чотири основоположники 137-го 15i.tii.iy Українського Нл-
родного Союзу, Товариства ім. Богдана Хмельницького. 
Стоять (зліва): Гриць Яиорськші, Ф. С`аіат, І пан Турчинсь-

кий та Іван Ми.'шмук. 

Читайте українські книжка 
й газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сила! 

137 Відділ УНС ім. Богдана 
Хмельницького у Вест Істоні 
справляв 31-го серпня свій 
п'тьдесятьлітній ювілей. 

На цей ювілейний бенкет 
зійшлося стільки народу, сво-
їх і чужих, що клюбова заля 
не могла всіх помістити. Тому 
Комітет мав досить мороки, 
щоб нікого не поминути й 
усіх гідно гостити. Він вив'я-
зався зо свойого завдання як-
найкраще. 

Не мало я зійшов світу, не 
одно видів, а такої гарної міс-
цевостн таки не зустрічав, 
тай таких людей як у Істоні 
таки на всьому широкому сві-
ті нема. Та ж у нас на най-
кращому місці церква як пи-
санка стоїть, а в цій же церк-
ві з священиком хор співає 
так, що людям і Богові при-
ємно, а чужі хвалять. У нас 
і ќлюб як у доброї господині 
хата, чепурненький. І хоч 
здається, що тут тихо, життя 
таки пульсує. Найкращий до-
каз суботнішня імпреза. 

Заля заквітчана, заповнена 
гістьми до останнього місця. 
За головним столом на сцені 
голова Відділу Гриць Прашик. 
тостмайстер Іван Дашевсь-
кий, касир Михайло Колод-
руб, місцевий парах о. Нестор 
Романович, головний касир 
УНС Роман Слободян, голова 
Комітету УНС Лігай Валійсь-
кого днстрикту — Іван Заз-
ворський та мейор Вест Істо-
ну Віктор Гудіср, секр. Відді-
лу Степан Колодруб. 

Д-р ЮРІЙ РУДЕНСЬКИЙ 
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО 

перенесення дентистичної ординації 
з 32 East 39th Street — New York 16, N. Y. 

HA 

59 East 54th Street 
NEW YORK 22, N.Y. Tel.: OXford 7-4176 
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ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЌЛЮБ в НЮ ЙОКУ 
ПО.ІДОМЛ... що О С І Н Н І Й ЯРМАРОК 

відбудеться Н Е 12-го З У суботу, 19-го жовтня ц. р. о год. 7-ій веч. 
в залі JUNIOR HIGH SCHOOL — Avenue "В" (між 5-6 вулицями) 

ЯРМАРОК ПРИСВЯЧЕНИЙ 15-РІЧЧЮ ІСНУВАННЯ ЌЛЮБУ 
УЧАСТЬ БЕРУТЬ: Вступне слово — Д-р Микола Шлсчкевнч. Клав діл Тиранова, Ізабелла Фоменко-Курднднк, Рафаг.ть 

Hriii.f, Ішш Корницький-Ікрр, Леонід Полтапа, Миколи Понеділок, Карло Сибок. 
Акомпаніюіоть: Свіч-нін Чаш'льокка і Овѓен Крахно. 

КВИТКИ В крамницях — Арка. Еко і „Молоде Життя" в ціні $2.00, $1.50, $1.00. 

Грпць Прашнк, отвопнвшн 
свято, передав провід імпрези 
в досвідчені руќн Івана Да-
шевського, а той з черги по-
просив о. пароха поблагосло-
витн странн. По молитві від-
співано американський ук-
раїнський гнмни. Було дуже 
зворушливо, як чотири козар-
люгн, ті що 50 літ тому зас-
новували відділ, маршупалн 
на церемонію краяння торта-
короваю. 50 літ легко - ска-
зати. та не легко їх прожити, 
та н ще життям попним злид-
нів і турбот. Не легко жнло-
ся й нашим козакам, бож во-
НИ не тільки журилися собою, 
родиною, але й̀  усісю тісю 
громадською роботою, що сі-
ла на їх непосильні плечі. 
Про всі ті труднощі і піонер-
ську працю прнявні довіда-
лися з уст Михайла Колодру-
ба, що, здасться, не літа, не 
місяці, але кожну хвилину 
пам'ятає до найменших под-
робнць не лише з своєї грома-
дн, а з усієї Американської 
України. Цікаво і весело про 
дуже поважні справи говорив 
Роман Слободян. Хоч засте-
рігався, що буде говорити ко-
ротко, говорив довго, але „не 
нудив". Та й посадникові було 

9 В Сгипті арештували д-ра 
Абдсль Рахмаиа аль-ВайданІ, 
колишнього віце - президента 
Ємену за ніби-то „підозрілі кон-
такти" з брнтійськими чинннка-
мп в Адені. Аль Байдаиі став 
наступником першого реслублі-
каиського президента Ємену пі-
сля революційного перевороту 
проти тамошнього королівського 
режиму. В березні цього року' 
єгиптяни, які фактично прав-
лять в Ємені скинули аль-Вай-
дані. Саме тепер вернувся до 
столиці Ємену Сани президент 
Абдуллах аль-Саллях після 
кількатижневого лікування в 
Об'єднаній Арабській Республі-
ці (Єгипті). 

Ш До Риму прибуває щораз 
більше високих духовннків, які 
візьміть участь у Вселенському 
Соборі, що відновлює свої на-
радн в найближчу неділю. З 
Америки прилетів з ШикаГа 
кардинал Альберт Греґорі Ма-
ср. Спеціяльний великий літак 
привіз з Йоганнесбургу у Пів-
денній Африці 74-х єпископів 
з Мадагаскару, Південної Аф-
рики. Ньясаленду, Північиоі 1 
Південної Родезії, Кеньі, Таи-
ґаніки. Руанди. Бурунді, Конг'о 
та прибережних островів. Ін-
ший літак з Токіо привіз 74-х 
учасників Собору з Японії, Пів-
денної Кореї. Філіппін, Австра-
лії. Нової Гвінеї, Полінезії, Сія-
му. Південного В'єтнаму, Індо-
незіі і МаляйзіІ. 

Џ У Норвегії знову вернулись 
до влади соціял - демократи. 
Соціялістичннй уряд Ейиара 
Гсргальдзена впав був 23 серп-
ня ц. р. і після нього прийшов 
не - СОЦІАЛІСТИЧНИЙ уряд Джо-
на Лінѓа, вперше за останніх 
28 років, впродовж яких прави-
лн СОЦІАЛІСТИ. Але в минулу 
п'ятницю висловлено в парля-
мевті недовір'я тому не - соція-
лістичному прем'єрові 1 вернув-
ся — вже четвертий раз .-— Ей-
нар Гергальдзен. Міністром за-
кордоннйХ справ став знову 

д-р Гальвард М. Лянґс, а міні-
стром промислу — ТриГвс Лі. 
колишній генеральний секретар 
Об'єднаних Націй. В норвежсь-
кому парламенті с 74 соціяліс-
тнчннх і 74 не - соціялістичних 
послів, тому тамошня ситуація 
дуже хитка. 

Џ У Греції зрікся прем'єр 
Пан ай оті є Піпінеліс під натнс-
ком опозиції, яка вимагала по-
клнкання позапартійного діло-
вого уряду на час виборів, щоб 
була гарантія іх чистоти. Вибо-
ри мають відбутися 3 листопада 
ц. р. Найбільша опозиційна пар-
тія грозила бойкотом виборів, 
якщо їх переводитиме уряд 
Пішнеліса. 

му. Тсодорові Фотісві, Іванові 
Рудавському і Катерині Мам-
рнчевій, під невгаваючі оп-
лескн трьох генерацій. 

А як церемоніям був кінець, 
псі встали і ніби одна родина 
змовили молитву подяку Гос-
подеві під проводом свосго 
пароха. 

Тоді вдарили музики. Піш-
ла в танок молодь, що то їй 
море по коліна, а там і старі 
розохотились, пригадуючи со-
бі. що ніби вчора вони такн-
ми були. І йшла гульня мн-
ла, фамілійна до б і л о г о 
р а н ќу. 

Було радісно на душі і різ-
ш думки насувалися, приємно, що може управляти 1 Г о с п о д е н ь щ о б гроилаВі н е 

- що в ній такі ВЗІР- н и д і л а р о с л а Т о б . н а сляву громадою 
цеві люди, українці, шн оа-і н е забувала, хто ми та І 
нсав також діждатися (5-лгг-

Він ба-t, 

нього ювілею. Петро Мі.ія-
новськнй пригадав усім про 
21-го вересня, коли то відбу-
деться свято у Вашингтоні, 
дедикація площі під пам'ят-
ннк нашому найбільшому по-
етові і борцеві за волю Тара-
сові Шевченкові, а Йван Заз-
ворськнй додав, як ще не 
прийшов Вашингтон в Укра-
їну, то прийшов Шепченко до 
Вашингтону. .Тому 21-го ве-
ресня поїдемо, хто тільки мо-
же, на свято. Він закликав 
усіх до ще більшої спаяностн, 
до ще більше пожвавленої 
праці. І ВВКІНЄЦЬ промовляв 
о. Нестор Романович. Иромо-
внв так, що всім приявИмм 
аж сльози в очах закрути-
лисі. 

Було це не все. якби по-
мннути подарунки від тов. ім. 
Богдана Хмельницького Від. 
137 УНСоюзу і приявиих пос-
тей. гарні золоті Союзові від-
акаки і медалі, та від голов-
ного Уря;гу УНС для наших 
членів основннків і почесних 
грамот, що їх так врочисто 
вручувалн Роман Слободян з 
секретарем Степаном Колод- J 
руГюм Михайлові Колодрубо-
вІ, Миколі Підгайному, Юлії 
Сабатій, Степанові Тсрлецько-

діждалася 
го ювілею. 

свідома, діяманто-

МЬть 

УВАГА! НЮ ИОРК і ОКОЛИЦІ І 
УКРАЇНСЬКИЙ СПОРЃОВИЙ ЌЛЮБ (УСК) в ІОО ИОРКУ 

запрошує Українські Організації, всіх своїх Членів і Симпатнків на 
влаштованая в зв'язку 

І5-ТІІЛІТТЯ.М СВОГО ІСНУВАННЯ ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
Бенкет відбудеться у великій залі Українського Народного Дому в Ню Порќу, при 

2-ІЙ Авеню ч. 140-142. в дні 12-го ЖОВТНЯ 196S р. О ѓод. 7:30 вечора. 
Під час Бенкету виступлять ВШ пп. Кгрннцькнй. ПопедІДОК І Гадванськнй. 
Зголошенпя до участи в Бенкеті враз з належністю У висоті 10 00 дол.. просимо 

чливо спрямовувати на адресу: Zcnon О. Korchynsky, 26X8 Нвгіад Ave.. Bronx 69. N.Y. 
ГАДА ДНГЕКТОВІВ УСК-у 
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СТАРАННЯМ 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО КЛЮНУ 
під протекторатом 

КОМІТЕТУ м. и ю П О Р Ќ У 

1 - відбудеться — 

К О Н Ц Е Р Т 
:в неділю, 27-го жовтня 1963 р. 
! о год. 6-ій веч. 

в залі 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

ДОМУ 
140 2nd Avenue —" НЮ ПОЃЌ, Н. П. 

П Ц И С В Я Ч Е Н И П НАЙСВІТЛІШІЙ 
ПАМ'ЯТІ ВЕЛИКОГО УКГАЇНСЬКОГО 

КОМПОЗИТОРА І ГРОМАДЯНИНА 

ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО 
вякопас оиррниѓі співак, баритон ) 

уі.раїнсьіснх і чужих ецеа ' 

ТЕОДОР ТЕРЕН j 
В першій частині Концерту, крім відомих,J 
мало співані або иевихонувані пісні Еіаснля" 
Бврвінеькогг). а дальше пісні Й арії ўкраїн-1 

ських ({ Інших композиторів. 

Продаж квитків в Арці. Еко і Сурмі. НУ' Акомпаніямент О. Ч)МЕЛЬСЬКІІП 

ЛІТЕРАТУГНО-МІІСТКЦІ.КНП ЌЛЮБ 
у ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

П'ятниця, 1-го жоктня 19ПЗ і). 
Заля Украпи 1-коі Грома.і" Паѓн тавну 

при вулицях Ровеп і Кларіса 

Повакаційний Товариський Вечір 
' програмі беруть у-часть: Оксана Керч. Лідій Кр'нжанів-
ська, Дарія Кузжк, Ірина Пелічи ька. Галя С`авчак, Г:иіи 

Саіата 1 Надв Тгрещенко. . 
иськнн Чай". Після програми 

Гостей щиро вітаємо. 
‚.Тої: 

Початої; о им. Н вѓчора 

ПЕЧАТКИ в різних `іонах, друкованими і пн-
санимн ч` рейками :і ЕМВЛКМАМИ 

- - виробам' 
Котли IWANYCKYJ 2ЯЛЗ Wilkinson A v c , BRONX 61. N.Y. 

Tel.: ТА З M07 
Печатки на три лінії в двох інч їх з пересилко№ 2 дол. 

Ще сьогодні 
може трапитись вам 
нещасливий випадок 

' в ПРАЦІ 
' ВДОМА 
' в ДОРОЗІ 
4 в авті 
^ автобусі 
v залізниці 
7 літаку 

ТОМУ НЕГАПНО 
ЗАБКЗІІЕЧІТЬСЯ 

в УКРАЇНСЬКОМУ 
НАРОДНОМУ 
СОЮЗІ 

АКЦИДЕпШОЮ 
ГРАМОТОЮ 

к н и ж к и 

ННИГОСПІЛКА 
Іван ФРАНКО 

20-томова збірка художніх 
творів $76.50 
Найкращий ПІдручшпс для ді-
тей ^ т роджених. В кінці чн-
ташсн с українсько-англійський 
словник на всі слова, що зустрі-
чаються п тексті. Школам та 

книгарням знижка. 
Замовлення надсилати иа 

адресу: 

Клупо-Spilka Publishing Co. 
318 East 9th Street 
New York 3 . N.Y. 

СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 71-ий ВІДДІЛ 
н ЛЖКРЗІ С`ИТІ, Н. Д ж . 

нлаштонуі 

ДИТЯЧУ МАСКАРАДУ 
в неділю, 27-го жовтня 1963 р. о год. 3:30 по пол. 

fit 
‚riAVrf 

в Miuiifi залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
ріг Fle^t Љ Oakland Ave.. JERSEY CITY. N'J. Стрій довільний 

П О Д Я К А 
Недостежимим Божим рішенням 

покликано у Вічність 
нашого Найдорожчого 

БАТЬКА 

бл. п. о. ПЕТРА ГАРАСИМЧУКА 
ЦІ(.ю діірогшо усім тям. що у нашому важкому горю 

відвідали нас і принесли глова піддержки, .потіхи й розрадя, 
хочемо скласти нашу найесрдечнішу подяку. 

В першу чергу складаємо щиру подяку їх ЕкгцслеіщП 
Кнр Поеифові ШмондіоковІ за присутність І очолювання по-
хороииих обрядів. Не мѓиші- вдячні ми Виеокопренодобним 
о. моис. Іванові ('ѓаміні, о. МОІІС. І^нЬіевІ Монастирському, 
о. деканові Степанові Балаидюкові, о. деканові Антонові Вор-
сі, о. деканові ТеодоровІ ВогольннковІ, о. Хеодорові Пенсќові. 
0. Стефанові Хрепті, о. Василеві Ларппі; ВсечВОПШ о. Посн-
фові Г.:иіі, о. Поеифові Галншгві, о. Ннколасві Дсік`шові, о. 
Антонові Кучмі, о. Володимирові Масслкові. о. Лнцхч.пі На-
аарі-инчі ні. о. Ігорові Пеленеькому, о. Мирілнові Рудикевм-
чі`ні. о. Поеифові Скульському, о. Г.мі.п'ні Шараневнчеві; 
свящеішкам латянського обряду: о. Пачевському та о. М. 
Джосеом Сімові — за участь на Службі Божій та похоронах. 

Особливу подяку внсловлюсмо парохові Впр. о. мопс. 
1. Стахові за пе(М'Ведення іюхоропів та промови в українській 
і англійській мовах та Вир. о. деіашпві Антонопі Ворсі, ки-
лншньому парохові І ію Гейвену, нкнй нрнбув із Джерзі Ситі, 
щоб виголосити зворушливу промову під час Служби Божої 
в церкві. 

Передасмо нашу подяку Б-ву Святого Імсии; Сегтрнцтву 
Непорочного Зачаття; Організаціям ООЧСУ, СУМА та УККА 
за пересланна квітів-віиків, зоргані.иівпну участь та жа-
лібні промови. 

ІЦиру подяку складасмо усім Парохіяіпім міста Ню Гей-
вену :іа таї; масову участь у відправах парастасін і похорону. 

Зокрема хочемо скласти наш}' щиру подяку Вп. Панові 
Бойкові за допомогу у співанні усіх похоронних відправ, та 
хорові, що співав Службу Божу в день похорону. 

Внсловлюсмо нашу вдячність теж і Похоронному Заве-
денні пана Маркевича за дбайливі і гтараині .-.аміди в часі 
похоронів. 

Дякуємо ще раз усім нашим Сусідам. Приятелям, Зна-
йоммм І Незнайомим, що з великим співчуттям та допомогою 
прибули до ній` у цей сумний для ниє час; усім, що зголо-
снли і зголошують Служби Божі в різних місцевостях та Впр. 
Оті сім, inn з власної ініиінтнвн відправили (`л. Божі; усім 
тим, іцо замість квітів на могилу нашого Покійного Батька — 
склали І складають пожертви на добродійні цілі. 

Це наша скромна подяка. Хай Господь Бог, що звелів 
покликати Покійного у Вічність, нагородить Вас усіх щсдри-
ми лисками. 

Горем прибита 
РОДИНА 

ВАЖНЕ ДЛЯ АВТОВОДІЇВ 
^ КОМІІЛЕТНИП Frontend -Wheclaligncrmsit, є. t. с. 

на найновіших Веаг-машинах. 
J ЕКСПЕРТНЕ виконання всіх робіт на гамульцях. 
J Виконуємо всі механічні роботи — маємо спеція-

ліста для заграничних авт. 
BODY WORKS, SHOCK ABSORBERS, MUFFLERS 

і цілий ряд інших робіт. 
ROAD SERVICE 

ВИКОНУЄ Ш В И Д К О і ФАХОВО 

HUFF AUTO BODY 
904-906 South Orange Ave., Newark. N. J. Tel.: E S 2-9807 

-̀  

Увага! ЙОНКЕРС й ОКОЛИЦЯ! Увага! 
Д н я 26-го вересня 1963 року 

віќдрито в йоннерсі 
при 39 Palisade Avenue — Yonkere, N. Y. 

М'ЯСАРСЬКУ КРАМНИЦЮ 
ВСІ ВИРОБИ' ВЛАСНІ, НАЙКРАЩОЇ Я К О С Т И . 

ДОСВІДЧЕНІ М'ЯСАРІ 

П. Шандала і К. Сидораќ 
ЗАПЕВНЯЮТЬ ВАМ ДОБРИП ТОВАР І ОБСЛУГУ. 

Р А К MEAT MARKET 
GRegory 6-ОЗ(Ю 

лллuvv^ллллллѓv^ллл^v^лѓw^ллл^vvvvv^лллллллѓvvvv^w%ллѓ 

Trident Savings and Loan Association 
of Chicago, Illinois 

ПОШТОВА СКРИНКА Є 

БАНКОВОЮ ФІЛІЄЮ ДЛЯ 
ОЩАДНОСТЕЙ „ТРАЙДЕНТА" 

мм саял`оию яошіт. м оигжпгг aajumm мирссоаш в ж г я 
дш асх шшяа овивюсття.вші шве миддлстс чи м ѓ и љ 

ВАШІ ГРОШІ Є ВСЕ ОБЕЗПЕЧЕНІ 
мато з клпва касѓта ж стгдтв ВЃИТА ПОСИЛАЮЧИ МАМ ЧПОЦ АИО 
ашшяит чоя m клс ачпямо, шо мм ОЩАДИОСГИ Ж окзога-
тт $10,000.00 

ЧЕРЕЗ ФЕЖРАЛ СЕЯВІНІС ЕЯЛ У10ВН ШШУРЕНС Ш О Р Е Ш Ж І 
ВАЃШ ГРОПП ПРОЦЕНТУКУГЬСЯ 4 Н РТЧ-
НО І КОЖНОЧАСНО СУМА ДОДАНА ДО ВА-
ШОГО КОНТА ПЕРЕД 15-ИМ ЯКОГОНЕ-
ВУДЬ МІСЯЦЯ, ПРИНЕСЕ ВАМ ПОВНИЙ 
ВІДСОТОК ЗА ГГТПИИ МІСЯЦЬ. 

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

^ f l f t f t ^ ^ ^ V W ^ ^ W W W W W f t ^ W W W W W W W V W W W W 



СВОБОДА, СЎЂОТА, 28-го ВЕРЕСНЯ ЛШ 

ШОФЕРА 
На вечірню працю (Port time) 
їздити молим вантажним автом. 
Розвозити мужчин на працю. 

15 Moore St. New York City 
Кім. 307 близ. S. Ferry 

СУПЕРШТЕНДЕНТ 
Досвідчсішй, мусить бути здіб-
ний, до всього механік, з ч. в 
олнвним пермітом. $175 місячно 
-{- 4-кімнатинй апартам. + всі 

вигоди. Гарне положення в 
Kew Gardens. Дзвонити: 

V I 7-1020 

TOOL MAKER — 
ЕХР. ON DIES A MOLDS 

MACHINISTS 
TOOL ROOM HELPERS 

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

liberal employee benefits. 
PRESTO LOCK CO. 

100 Cutwater Lane 
Garfleld, N. J. 

N-J. (201) P B 9-0370 — 
(N . V. C.) CA 4-0043 

9 ПРАЦЯ 9 
џ HELP WANTED FEMALE 9 

і `ФФ0ФІМІ0іЛ‡Ф0Ф0ФОФФФ0ФФФФФФФФФш 

і: 

НА ПОСТІЙНУ ПРАЦЮ. 
Ч Е Р Е З Щ Л И И Р Ш 

ПОТРІБНО 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
і 

КЕЛЬНЕРКИ 
ГОЛОСИТИСЬ: 

СОЮЗІВКА 
Шсгвіпіав National Аве"п 

Estate 
KEBHONHSON, N.Y. 

Кеннеді проти занйрдойййї політики 
сенатора Ґолдвотера 

або вести закордонну політп-
між 

Солт Лейќ Ситі, Юта. 
Президент Кеннеді в третьому 
дні свосї „неполітичної" ПОДО-
рожі в четвер 25-го вересня 
відвідав три стейти Монтану, 
Вашингтон і Юта, промовля-
ючи про консервацію та вн-
корнстання природних і люд-
ських ресурсів цісї країни, а 
в Солт Лейќ Ситі ширше по-
рушив проблему закордонної 
політики, кажучи, що ЗДА 
тепер не можуть вернутися 
до давнішого ізоляціонізму, 

ДО ВИНАПМУ 

NEWARK, N. J. 
АПАРТАМЕНТ до ВННАИМУ, 
великий 4^4 кім., ліпша дільнн-
ця Нюарку. Поміркований рент. 

Call 484 2592 

ДО ВИНАПМУ 
4 кімнати, свіжо відновлено, 
кахлевий душ, газове огріван-
ня. гаряча вода, модерне кухня, 

близ. церкви св. Антонія. 
OL S-1888 

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

ZampeUa's Clothing Store 

Ш К О Л А 

Meflop ВАГНЕР проклямував: 
„Тиждень Науки англійської 
мови". Для ліпшого горожа-

ннна — ліпша праця. 
I.ANOUAGE CENTER 

пропонус 
ОСІННІ КУРСИ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
також 

французької, еопанськоі, Італія-
ськоі, німецької, російської 

І єврейської. 
LANGUAGE CENTER 

155 West 72nd Street, Boom SOI 
Tit 4-9928 

ќу, вибираючи тільки 
„чорним і білим", або „доб-
рнм і злим". На думку Презя-
дента така політика в тепе-
рішніх часах була б „небез-
печна" і свідчила б не про 
„силу, тільки про слабість" 
ЗДА. Президент в промові в 
Мормонській святині заявив, 
що ця країна ие сміс виступи-
ти з Об'єднаних Націй, не 
може зірвати зв'язків із всімн 
державами, які нам не подо-
баються, їй не вільно прнпн-
ннтя допомоги закордонням 
державам та продовжувати 
пробні атомові вибухи, не 
зважаючи на решту світу. Ко-
лн б так зробили ЗДА, то во-
ни втратили б свій вплив у 
світі та йшли б на руку кому-
ністам, які тільки чекають на 
те, щоб ця країна не вмішу-
валася до поборювання кому-
ністнчної підривної роботи. 
Наша політика не стримува-
ла б комунізму, казав Преаи-
дент, коли б ми залишили 
вільні народи світу їхній вла-
сній долі. Президент не зга-
дав прізвища арізонського се-
натора Беррі Ґолдвотера, але 

зміст його промови свідчить 
про те, що вона була зверне-
на проти того республікансь-
кого консервахиста, який с 
тепер найповажнішим пре-
тендентом на кандидата на 
президента, і який в своїх 
промовах підносить ті кличі, 
проти яких виступав Презн-
дент в промові в Солт Лейќ 
Ситі. В останній редакції Пре-
зидентової промови деякі сло-
ва були залишені, бо вони зо-
всім ясно вказували б на про-
мови арізонського сенатора. І 
так фраза „тотальна перемо-
га" була викреслена, хоч во-
на була в тому тексті, що йо-
го дістали журналісти. Про 
„тотальну перемогу" любить 
говорити сен. Ґолдвотер. Пер-
шу промову внголоснн Кенне-
ді в Ґрейт Фоллсі, Моитана, 
де він зігнорував пропонова-
ний текст промови про елект-
рівні, а говорив про те, що ця 
країна мусить бути пригото-
вана до того, щоб вести перед 
у світі, та з успіхом конкуру-
вати з СССР, бо весь вільний 
світ дивиться, яка економічна 
й політична система краща. 
Жадна інша країна не мас си-
ли, щоб втримати волю в сві-
ті, але мають П ЗДА, і тому 
вони мусять здійснювати свос 
призначення. 

ПРЕДСТАВНИКИ УНС В ШИКАГО 
(Закінчення із 1-шоІ СТОр.) 

лт 

В Квебеку зорганізувалася нова 
французька сепаратистична партія 

націоналістом, але не сепара-
тнстом. Фалянґа, це була вже 

REAL ESTATE 

АКРИ 749 ВИСОКО 
СУХО v f ` х е акр 

Акуратно поміж New Sunrise Highway Extension і New York 
to Riverhead Expressway. 

Недалеко нова фабрика для шукаючих праці, Висока 
потенціальна вартість грунтів иа Лонґ Айлепді вказує 
відразу купцеві, що варі а Інвестувати туди таку низьку 
ціну. Земля, яку ми продала 5 років тому, за $99 за акр, 
коштўе тепер по $3,000 за акр. Хто був би тоді В це Повірив ? 
Хай Вдалі гроші ростуть в розвжваючімся Лонѓ Ай денді. Не 
пропустіть цісї золотої нагоди. ІНВЕСТУЙТЕ НЕГАЙНО! 

$49 ЗГОРИ — по $10 МІСЯЧНО 
Land Offices, .729Jericho Turnpike, Route 25, Three miles past 
Smithtown, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, 1 миля на 
схід від Smithtown By-pass, and 376 Jericho Turnpike, (Route 
25), Selden. Спішіть, бюро відкрите кожного mf"t вхлюча-

ючн неділі. Понад 50 років в земельному бнзнесі 
-К. Н. LEEDS, LAKE RONKONKOMA, L. I, 

FINANCIAL 

Квебек, Канада. — Тут за-
снувалася нова політична 
партія, яка змагас до створен-
ня незалежної французької 
католицької держави з частин 
східньої Канади. Цю партію 
засновано в селі під Квебеком 
на зборах соток присутніх. Ця 
партія покищо не мас назви, 
вона виросла з рядів 5-річної 
правої сепаратнстнчної секре-
тної організації, що назнвасть-
ся Фалянґа і проти якої гост-
ро виступав прем'єр Квебеку 
Лесаж, який с французьким 

Р О З Ш У К И 

НВДОХА СШРЖ 
— шукад -— 

СТАСЯ ГРИЦЯКА 
з села Станків, Галичина, Внї-
хав до Америки перед першою 
світовою війною. До того часу 
жив у місті Філадельфії, Па, Хто 
знав би щось про нього, або вій 
сам, проситься відізватись на 

слідуючу адресу: 
Soft Swire 

352 East 13 Street, Apt. 2 
New York 3, N.Y. . 

четверта сепаратистична гру 
па побіч Республіканської 
партії, Квебеку, Асамблеї На-
ціональної Незалежносте та 
Квебецького Визвольного 
Фронту. Всі ці групи домага-
ються самостійносте Квебеку, 
але різняться ідеологічно, бо 
Фронт і Національна Незале-
жність змагають наліво, а Ре-
спублікаиська партія направо. 
Фалянґа виглядав на найбіль-
ше праву сепаратиетичну ор-
ганізацію. Вона хоче католн-
цької французької держави, 
що називалася б Лявреитія, і 
обіймала б не тільки Квебек, 
але й частиў Онтарія та весь 

,Ню Бронсвік. Фалянґа ваде 
боротьбу проти атеїзму, аґно-
стицнзму та масонів. Пред-
ставннк Фалянґн 42-річний 
Ліо Тремблей заявив, що його 
партія осягне свою ціль без 
насильства, і визволення Ляв-
ренті! станеться мирним спо-
собом. 

Гірняком. Збори живо обгово-
рювали особливо дві справи: 
відмічення 70-річчя „Свобо-
дн", яке мас відбутися в Ши-
каґо 27-го листопада ц.р. та 
масового поширення нового 
акцндентового забезпечення, 
Приявиі делегати Відділів по-
ставили членам Екзекутиви 
ряд актуальних питань, на я-
кі одержали вичерпні відпові-
ді. В зборах взяли учисть міс? 
цеві головні урядовці. Прово-
див зборами голова Шнкагів-
ської округи гол. радний Т. 
Шпікула, секретарював ок-
ружннй секретар інж. М. Ха-
рів. В часі зборів промовляв, 
організатор В. Гірняк на ор-
ганізаційні теми. Свій органі-
заційний досвід він зібрав у 
21 порадах для успішних ор-
ганізаторів. Активну участь у 
дискусії взяли: О. Дармоць, 
Г. Красний, М. Ткачук, І. Ми-
хальцевяч, Л. Боднар, п. 
ПанькІв, М. Олек, В. Ничай, 
П. Іваяюк, І. Мельнишин та 
п. Гриневич. 

Два дні пізніше, в середу 
25 ц.м., відбулася зустріч чле-
нів Екзекутиви УНСоюзу а 
представниками трьох союзо-
внх Відділів, розміщених на 
півдні Шикаґа, а саме: ч. 35, 
220 і 259. Ш Відділи об'єдну-
ють понад 800 членів. З ува-
ги на це, що південне Шнка-
го с далеко віддалене від пів-
нічної частини міста, де здав-
на існують союзові доми, на 
півдні постав новий союзовнй 
дім, купно, відновлення та 
влаштування якого уможли-
вив УНСоюз, уділивши мор-
геджу.В цьому домі відбулася 
перша зустріч членів Екзеку-
тиви з репрезентантами місце, 
вих союзових Відділів. Темою 
зустрічі було, як сказав один 
з учасників зустрічі, внпов-

ШТУЧНО 
'- М . 206 Е. 81 С?еіогер џч 

" И п Г Tel.:RE. 
Щоденно КОНЦЕРТ год. 4:00 
Найліпша пім. кухня — Л а т і — Обіди 
Знамените печиво s — в — І пекарні 

ХОЛОДЖЕНА 
206 Е. 86 St. 

_Ave.) 
YORK 

4-4428 

Вже введено НОВИЙ РІД обслужування 
щодо замовлень дарунків у самому СССР 

на основі ДОГОВОРУ, підписаного ія 
в7о „ВНЕІШІОСИЛТОРГОМ" 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
приймав 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ОПЛАЧЕНІ ДАРУНКИ 
для Ваших своянів в СССР. 
— Ви тут платите повну вартість дарунку — 

— Достава від 5 — 70 днів — 

#— 
9 

і — 

АВТОМОБІЛІ Џ 
9 ХОЛОДІЛЬННКП 

9 ПИЛОСМОКН 

і о 
МАШИНИ ДО ПРАННЯ 
# ТЕЛЕВІЗІЇ 

Џ РОВЕРИ 
9 МАШИНИ ДО ШИТТЯ 

СОТНІ ПРЕДМЕТІВ ДО ВИБОРУ. 
і 

За повними іиформапіямн і каталогом звертаєтесь 
до головного бюра 

Cosmos Parcels Express, Corp. 
45 W. 45th Street — NEW YORK 36, N. Y. 

Tel.: CI 5-7905 

ТАРЗАН, ч. 5115. Візнта у НґоТа! 

нення національним та союзо-
внм змістом союзових мурів 
Цього дому. В дружнїн гутір-
ці приявні обговорювали ко-
рнстування цим домом усіх 
місцевих Відділів та згурту-
ваиня в ньому всієї союзової 
громади. Членами цього до-
му, з повними правами, в всі 
без винятку члени місцевих 
Відділів. Підмічено, що дн-
рекцію цього союзового дому 
повинні складати всі три Від-
діли по одній третині. Цією 
зустріччю проводив голова со-
юзового дому п. Шурко. В дн-
скусії крім членів Екзекути-
ви, И. Лисогора і Я. Падоха 
брали участь пп. Шурко, Ку-
ропась, Пуцило, Гірняк, Мелі-
нишин і діяч 220 Відділу, п. 
Слободян. 

џ Торговець автографами в 
Ню Иорку Чарлз Гемілтоя ку-
пив в якоїсь жінки три старі до-
кумеити з 1814, 1864 і 1866 ро-
ків, які виявилися ќраленими 
речами з Національного Архі-
ву. де зберігається 1 рукописи 
Деі:ляраціІ Незалежности та 
Віл оф Райте. Агенти фВІ шука-
ють за жінкою, що продала ці 
рукописи з 19-го віку. 

ф Сенаторка Маргарет Чейс 
Смнт знов дістас числеіші лис-
тн з вимогоќ), щоб вона канди-
дувала в 1964-му році на ста-
иовнще віце - президента ЗДА. 
Але вона заявляє, що с реаліст-
кою, і тому не спішиться до ці-
сі каидидатурн. Автори листів 
намовляють цю сенаторку до 
каидидатурн Із сенатором з Арі-
зоии Веррі Голдвотером. 

Жятьове забезпечення це та-
кож ощадність. В потребі одер-
жігге позику на свою грамоту. 
Забезпечіться в Українському 

Народному Союзі. 

Купуйте в підприємствах, 
що оголошуються 

в „Свободі" 

PACKAGES SERVICE 

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp. 
(LICENSED by vfo VNESHPOSHTORGH) 

Ввічливо повідомляємо всіх ваших давніх клі-
снтів і багато нових, що тепер висилають через 
нашу фірму, що достава пакунків до СССР про-
довжуеться. 

Масмо уповноваження в^о ВНЕШПОСИЛТОРГУ від-
правлятн ВИСИЛКУ ПАКУНЮВ, за які ми гарантуємо до-
ставу 1 то дуже СКОРУ. 

Всі шипі ВІДДІЛИ мають великий ВИВІР ТОВАРІВ 
(текстильні, шкіра і т. д.), по дуже сприятливих цінах. На-
ші підділя, подані внизу, дають найліпшу обслугу та спе-
пДяльиу увагу до коленого клієнта. 

NEW YORK З, N. У. — 39 Second Ave. AL 4-5456 
NEW YORK 11, N. . — 135 — W. 14th St CH 3-2583 
BROOKLYN II, N. Y. — 370 Union Ave. EV 4-4952 
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Softer Ave, DI 5-8808 
ATHOL, Mass. — 61 ML Pleasant Street CH 9-6245 
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmnt Avenue LI 2-1767 
SOUTH BOSTON, Mass, — 359 West Broadway 268-0068 
BUFFALO 6, N. Y. — 332 ПЙпюге Aveone TL 6-2674 
CHICAGO 22, 111. — 2222 W. Chicago Ave, BR 8-6966 
СШСАОО 8, Ш. — 3212 S. Halsted Street WA 5-2737 
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road TO 1-1068 
DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avetrae VI 1-5355 
ORAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St N. W. OL 8-2256 
HAMTRAMCK, Mfch. — 11333 Jos. Сатрап TO 7-1575 
HABTFOKD 14, Conn. — 200 Franklin Ave. Tel.: 233-8030 

246-0215 
IRVINGTON II, N. J. — 762 Springfield Ave, ES 2-4685 
LOS ANGELES 22, CalH. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 12994 
LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street FO 3-8569 
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Ave. BI 3-1797 
NEW HAVEN, Cotm. —509 Congress Ave, LO 2-1446 
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619 
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street OR 2-6387 
PHILADELPHIA 23, Pa — 530 W. Oirard Ave, PO 5-5M2 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson St HU 1-2750 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Softer Street И 6-1571 
WATERBURY, Conn. — 6 John Street PL 6-6766 
WORCESTER, Mass. — 174 МшЬогу St SW 8-2868 
YOUNGSTOWN 3, OWo — 21 — 5th Avenue RI 3-0440 
YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avenue OR 6-2781 

m Untarnished Apt. for Rent e 

BRONX, N. Y. 
З ясні кімнати, фронтові, близ. 
сабвеів, модерні удогіднення. 

Телефон: 
TR 8-7363 

9 HOUSE FOR SALE І 

ДОМИ на ІІРОДАЖ 
Bayslde — мур. і з каменя 2 род. 

дім, 5 кімнат 1 лазничка на 
долині, 3 кімнати і лазничка 
нагорі, поп. підвал, гараж на 
2 авта 60 X 100, жадас — 

Flushing — мур. і т інґлі , І род. 
б кім і лазничка на долині, 4 
кімнати і лазничка нагорі. 
Викінчений підвал і лазнич-
ка, б "Air conditioners", 2.хо-
лодільні, машина до прання і 
сушення, 44 -х 125 площа, жа-
дас $38,490. -^_. 

Bayslde — мур., 2 род, 2 чудові 
5 кім. апартаменти, вик. під-
вал, 6 "Air conditioners", 2 XO-
лодідьники-фрізери, 2 машн-
ни до шиття, посуду, гараж 
на 2 авта. 50 X 115 площа. 
Ціна $40.990. 

ДМИТРО ГОРВАЙ 
спільник в агенції 
PENNINGTON 

192-12 Northern Blvd., Flushing 
FL 7-5400 

ВИСИЛКОВЕ БЮРО 

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

Tel: OR 5-7430 
— ВИСЙЛМ — 

ПАЧКИ з одягом 1 харчеві, 
авто, холодільиі, маопщц до 

шиття, мотоциклі, роверн, 
мадпши до прання. 

"#^#####^г^#^#^##^#^###^^^#####. 

Р І З Н Е 

R E A L E S T A T E 9 

CATSKILL — 2 род. дох. дім з 
11 !4 акр., прнбл. 700 f t фронту, 
сільська дільниця (між містами 
CatsklU Л Сохаскіе) 1 м. на за-
хід від Highway 9-W. Шкіль-
ний автобус, центральне огрі-
вания, окремо контроля термо-
стату, тверді підлоги, алюм. ві-
конинці 1 сітки, багато води, 
верчена 1 мілка криниця. Алю-
міи. сайдінґ, засідковаиа ве-
раида. Гараж на два авта. Ціна 
$18,500. RD 2, Box 141, Cateklll, 

N. Y. Telephone: 828-5756. 

WEST BRONX 
1328 Inwood Ave. (поблизу 170 

I Jerome Avenue) 
6-род. дt'pf п'яний, 2 no'5 кімнат, 

мешкання вільні, чинш — 
$3,383.88. Повна ціна $12.500. 

W. Kozlcky, Tel.: MElrcme 5-4422 

НА П Р О Д А Ж 
або до ВИНАИМУ 

Туристичний дім на цілий рік. 
№здерні готелеві кімнати -f 
мешканеві приміщення. Догідні 

умови. 
115 So. Main St., EllenvUle, N.Y. 
on Bte 209. Tel.: Ellenville 1489 

ASTORIA, спеціяльво 
DINKK-BAR — $4,000 твжне-
Bo, наріжи. площа 65 X 95, 
бизііес і посілість тільки — 
$85,000. 

11-род. мзф.. наріжний а крам-
вицею, мармур, сходи, дохід 
58.13G.O0. Ціна $46,990.00. 
БАГАТО ш т и х ДОМІВ. 

MARATHON REALTY Co. 
Sl-87, 32nd St. (near Broadway) 
ASTORIA. L. L YE 2-3660 

ІЗ АКРІВ ПОСІЛІСТЬ 
1 акр озера, риба — форелі, оле-
ні, близ. СТСНТОВОЇ землі, 2 мур. 
Доми. 1-2 спальні і 1-3 спальні. 

велика веранда, коминок. — 
$20-000. 

С. MASSOTH 
Кегпопкноп, N.Y. — Tel.: 4774 

КАТЕДЖ S3.500 
ВЕЛИКИЙ БУДИНОК, ВОДА, 

ЕЛЕКТРИКА. — $2.800. 
С. MASSOTH 

Kerhonkson. N.Y. — Tel.: 4774 

WILL1AMSTON, N. J. 
11 акр. кур. фарма, на 12.000 ку-
рей, авт. харчування і вода, всі 
влаштування. 7 кім. дім, 4 
спальні 4- пральня. Парове 
олив, огрівання, холодільнл. 
окр. крамниця, автом. пральня, 
"air conditioned', Гараж на два 

авта. Власник Іде на пенсію. 
Цінить $21.500. 

NA 9-8431 

Тарзан і П'ер були допуще-
ні до королівської халупи. 
Вартовий, що шкірив зуби, 
наказав їм увійти. 

Та стати проти Імпозантної 

постаті короля Нґота! 

Оце дарунок, славний 
ватажку, щоб втримати мир 
із вашим арабським сусідом, 

сказав Тарзан поважно. 
Тільки тоді, коли я на це 

погоджуся, — відказав Нѓото, 

ПАЧКИ-ДАРУНКИ ДО СССР 
PACKAGE EXPRESS ft TRAVEL AGENCY, Inc. 

(Liceneed by VNESHPOSILTORG) 
Ц Е Н Т Р А Л Я : 

1530 BEDFORD AVENUE — BROOKLYN 16, New York 
Tel.: IN 7-5522 

Достава пачок ГАРАНТОВАНА, а також підпис відборця. 
Д л я вигоди клієнтів при крамницях нашої фірми ВЕЛИКИЙ 

і РІЗНОРОДНИИ 

вибір товарів найкращої якости. 
Фірма відкрита: Щ О Д Е Н Н О від 9:00 ранку до в:00 вечора; 

в СУБОТИ і НЕДІЛІ: від 9:00 ранку до 4:00 по п о л у д н і 
НАШІ В І Д Д І Л И : 
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue IN 7-6465 
BUFFALO 12, N. Y. - 701 Ffflmore Avenue TX 5-0700 
NEW YORK 3, N. Y. - 78 Second Avenue OR 4-1540 
NEWARK, N. J. — 314 Market Street Ml 2-2452 
SOUTH RIVER, N. I. - 46 Whitehead Avenue CL 7-6320 
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street RE 2-7476 
C0H0ES. N. Y. - 13 Sargent Street FE 7-2727 
FARMINODALE, N. 1. — Trecwood Acres 363-0494 
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Oirard Avenue PO 9-4507 
ALLENTOWN, Pa. — 126 Tughman Street Area Code 215 435-1654 
ROCHESTER 5, N. Y. — 558 Hudson Avenue BA 5-4210 
LOS ANGELES 4. Calif. — 107 So. Vermont Avenue DU 5-6550 
CHICAGO 22, III. - 1241 No. Ashland Avenue HU 6-2818 
BALTIMORE 31, Md. — 1900 Fleet Street DI 2-4240 
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos. Campau Avenue TO 8-0298 
HARTFORD 6, Conn. — 643-47 Albany Avenue CH 7-5164 
JERSEY CITY. N. I. - 303 Grove Street HE 5-6368 
SYRACnSE 7. N. Y. — 1200 South Avrnue OR 5-9746 
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenuworth Avenue PR 1-0696 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue TO 9-3980 

НОВИН і УЖИВАНИЙ 
ОДЯГ 

відповідний ва висилку 
до ЕВРОПИ. 

Чол. убрання (ўж.) в і д $ 8,00 
Чол. убрап. (нові) від 15.00 
Чол. плащі (ўж.) від 8.00 
Чол. плащі (нові) від 15.00 
Жіи. плащі (нові) від 7.00 
Жіп. дощевики (нові) 

від 6.90 
Жіи. суконки (шовк, 

вовна) від $.00 
Муж. 100 % вовняні 

штани (уживані) від 4.00 

Szabadi de Lux 
1575 3rd Avenue 
(bet 88th A 89th Streets) 
NEW YORK СЃЃУ 

TR 6-7460 
Відкрито: 

від 10:00 рано до 7:00 BWL, 
ВІД попед. До суботи в и . 

ЗЕЛА, ЯКІ БУЛИ УЖНВА-
Ш ВІД ТИСЯЧУ РОКІВ 1 
ПРИНОСИЛИ ПОЛЕГШУ 

ПРИ БАГАТЬОХ 
НЕДОМАГАННЯХ 

ПОРУЧАЄМО ТАКІ: 
На ревматизм — Bde Root 

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

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

На високе тиснення ќрови — 
RB.T. — 100 шг. — $4.00; 

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

Пра „зміні життя'' — Hot 
Flashes Corn Seal Coin-
pound пігулки, 100—$4.50; 

При запаленні жовченого мі-
шочка — ОВТ пігулки — 
100 — $4.00; 

Пра боляках шлунка Ulceri-
пе — сконцентрований ек-
стракт ааа — lj^-місячне 
лічення — $6.50. 

КШНХ PHARMACY, Inc. 
заснована 1851. 

Chemists and Druggists 
109 3rd Avenue 

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

ВСТУПАЙТЕ В ЧДЕПВ 
УНСОЮЯУі 

9 FUNERAL DIRECTORS 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
NEWARK, N. J. 

IRVINGTON, N. J. 
ESsex 5-5555 

ІВАН НОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається 
ПОХОРОНАМИ в С Т Д И Д 

NEW JERSEY. 
Ціни приступні для ВСІХ. 

Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так і 
в вочі: 

John 
KOWALCHYK 

129 GRAND STREET 
(cor. Warren Street) 

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

Va 

Theodore WOUNNIN, Inc. 
Директор 

Похоронного Заведеявш 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (61 
Tel.; GR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИБ 

Займається Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до yaanrjf 

ДАРОМ. 

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


