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ДОСЯГНЕННЯ УРЯДУ ДЖАНСОНА І КРИТИКА 
РЕСПУБЛІКАНЦІВ БУЛА ТЕМОЮ ГОЛОВНОЇ 
ПРОМОВИ НА ВІДКРИТТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ 

КОНВЕНЦІЇ В АТЛАНТИК СИТІ 
Атланттс Ситі, Н. Д ж . —. виборчої плятформи панує 

В понеділок 24-го серпня т у т : з г о Д а "а Конвенції, але не с 
відкрито Демократичну Kpa– ше полагоджена справа д е ^ -

' , , . „ і гацій на Конвенцію із стейтіїї 
мову Конвенцію в Конвен- M i c c i c c i n j т а А л а б ц м а з , , і д ^ 
цінній Галі міста Атлантик j прибули по дві делегації, одна 
Ситі. Важним пунктом на nep– j із самих білих, а друга з нег-
шій сесії була головна промо- рів і білих. Справу делегації 
на сенатора із Ровд Айленду з Міссіссіпі мають вирішити в 
Д ж а н а О. Песторі. 'другому дні Конвенції, у вів. 

Сенатор із Ровд Айленд торок по полудні. Не всі деле-
Д ж а н О. Песторі виголосив 
ключову промову, в якій го-
стро заатакував республікан-
ського кандидата на прези-
дента Веррі Голдвотера. Ця 
промова так подобалася прн-
сутнім делегатам, що після неї 
почали згадувати прізвище 
сенатора Песторі між тими, 
що можуть бути запропонова-
ні президентом Джансоном на 
віце - президентського кандн-
дата. Ця кандидатура ще не с 
вирішена,, і сподіваються, що 
Президент повідомить про неї 
аж в останній хвилині, це зна-
чить по своїй номінації. Сена-
тор Песторі казав,, одо Голдво-
тер с в'язнем реакційних та 
екстремістичних І о л і як та--
кий ставши президентом З Д А , 
міг бн спричинити велике не-
щастя цін країні, Голдвотер 
голосував проти припинення 
атомових експльозій, він неро-
зважяо висловився тепер про 
користування атомовою збро-
сю, яка мусить бути під конт-
ролею самого Президента і ні-
кого більше, бо тільки . цим 
способом можна не допустити 
др вжобдумінях водій". Ц е міс- ітмжаяяясьісяагтграі— казав 
це промовця викликало енту-
зіястичні оплески й овації де-
легатів. Сенатор Песторі часто 
наводив успіхи покійного Кен-
неді і Джансона, кажучи що 
Д ж а н с о н мас з а собою де-
в'ять місяців такої успішної 
праці, які виглядають на ,,чу-
до". Голдвотер хоче принести 
,.троянського коня" американ-
сько,му народові, він був про-
ти атомомового порозуміння, с 
проти СОЦІАЛЬНОГО забезпечен-
ня, проти робітничих спілок і 
проти боротьби проти убогос-
тн. Промова сенатора Песторі 
свідчить про те, що президент 
Джансон у виборчій кампанії 
підкреслюватиме такі справи, 
як проблема миру у світі в за-
кордонній політиці та добро-
бут у внутрішній. Джансон 
буде підкреслювати те, що він 
продовжує політику ' ПОКІЙ-
ного президента Кеннеді та 
одночасно закидатиме pecny– 
бліканському кандидатові не-
відповідальність за свої слова 
і за зв'язки з екстремістами. 
Плятформова Комісія закін-
чила 25-го серпня свою пра-
цю і схвалила таку виборчу 
плятформу, яка гостро висту-
пас проти всяких екстремістів. 
В плятформі сказано — „Ми 
засуджуємо всякий екстре-
мізм, справа і зліва, включаю-
чи до нього тактику таких 
організацій, як Комуністична 
партія. Ку Клакс ,Клан і Т-во 
ім. Д ж а н а Бнрча". На Респуб-
ліканській Конвенції в Сан 
Франсіско відкинено внесок 
лібералів на ухвалення пунк-
ту.проти екстремістів, головно 
проти Т-ва ім. Бнрча. В справі 

гати з Алабами підписали де-
клярацію льояльности у від-
ношенні до президента Д ж а н -
сона. На Конвенції сиділи і т! 
делегати, які не підписали ці-
сї заяви, але не було спроби 
виганяти їх із залі. Сенатор 
Песторі хвалив у своїй клю-
човій промові покійного пре-
зидента Кеннеді, якцй спричн-
нив поразку Хрущову під час 
так званої кубинської кризи. 
„Хрущов забрав свої малаткн 
з Куби і пішов додому", — 
казав сенатор Песторі. Те са-
ме зробив цього року прези-
дент Джансон, коли наказав 
літакам бомбити комуністичні 
кораблі Північного В'єтнаму в 
затоці Тонкіну. Сенатор Пес-
тор пікреслював той факт, що 
ця країна в останніх роках 
режнвас найбільший добробут 
в історії З Д А , мас „наймогут-
нішу збройну силу в світі", я-
ка є більша від всіх інших 
збройних сил разом взятих". 
Ця могутність З Д А с тільки 
на те. щоб втримати мир у сві-
ті. У вагуурішній політиці ух-
валено закон' про охорону 

сенатор Песторі, — хоч і не 
згадував при цьому того, що' 
сенатор Голдвотер був проти 
цього закону. Це зробив він, 
мабуть тому, щоб не пригаду-
ватн цього факту південним 
виборцям, між якими с багато 
таких, які виступали проти 
цього закону. Сенатор Пеето-
рі хвалив тих республіканців, 
які голосували за цей законо-
проскт у відношенні 4 д о 1. 
В першому дні Конвенції 24-
го серпня праця йшла за та-
кою програмою. Відкриття 
Конвенції о год. 8:30 увечері. 
Молитву провів Всч. о. Селс-
тин Д ж . Дам'яно, заяву вірно-
сти виголосив гаванський се-
натор Деніл Інус. Урядовий 
заклик до праці на Конвенції 
виголосила пані Дороті В р е 

У Парижі поминається конференція трьох 
розсварених груп Ляосу 

Париж. В понеділок 24 Суфанувонг заявив, що він 
серпня ц. р. мала розпочати' буде старатися вхопити у 
ея конференція трьох груп Москві перший літак, який 
лиоського політичного світу, летітиме до Парижу. Однак, 
які тчорилн були коаліційний очевидно, йому залежало на 
і нейтральний уряд під голо- тому, ЩОб перевірити безпосе-
вувлшгям Суваннн Фумн. Од-
нак відкриття тієї конферен-
ції пересунено на день-два 
внаслідку спізнення комуніс 
дорого ватажна, кияни Су-
фапуионґа, який вПіХ:ін 
(р И:ч,ижу далекою окруЖ' 

з х ю дорогою, на Пепнінг і 
Лосі:ьу, щоб в тих двох г.то-

редньо, які погляди на ситуа-
1;ю it Лаосі м”іоть китайські 

-а я!Сі МОКОВСМСі КОМУНІСТИ 
'Г'й'п апавпх ляоських полі-
тчків рЄПОЄІЄ іту'- На На піль 
ТН ІИИїфереПЦП КОЯ H f v Y 
Йугі УМ я ттОІр нйвтролістії 
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ГРИМАС НА КОНВКНЦП . . . Виробленим із каштанового 
дерева спеціально для демократичної конвенції молоток, що 
його вживатиме під ча^г ft "нарад для вдержування порядку 
голова президії Демократичної Конвенції. Тримають молоток 
іграДввий демократичний голова Д ж а н Вейлі( зліва) та 
губернатор Рігчард Гюз, як господар' стейту Нір Джерз і , 

на терені якого відбувається Демократична Конвенція.; 

Демократичного Крайового 
Комітету. Губернатор стейту 
Ню Джерз і Ричард Гюз при-
вітав делегатів як господар. 
Після вибору тимчасового 
проводі' Конвенції показано 
фільм про успіхи демократич-
ного уряду в закордонній по-
літиці. Сенатор із Ровд Айлен-
ду Д ж а н Песторі виголосив 
головну ромову. Після звіту 
Реґулямінової Комісії промов-
ляв крайовий провідник Мо-
лодечнх Демократичних Клю-
бів Америки — Алберт Гавз. 
Перед звітом Мандатної Комі-
сії промовляв Дейвід Брюс 
Марш - переможець змагань 
у красномовстві Амернкансь-
кого Легіону. Першу сесію 34-
ої Демократичної Конвенції 
закінчив молитвою о. Френк 
Кларк Фрай. 

В А М Е Р И Ц І 

Болівія зірвала дипломатичні зв'язки 
з Кубою 

Ля Паз. Болівія. — Болі- ; дня 26-го липня. Болівійський: 
війсьхнй уряд 21-го серпня президент Віктор Паз Естенс-
зірвав дипломатичні зв'язки м-оро повідомив міністра за 
а кубинським комуністичним кордонних справ Фернанда 
урядом.дицтатр^Кастра, Л і ^ І ^ е т а ^ ^ І П н е ^ л р л й ю в , Л р і г 
ночасно зІрваноПГтбрІговельні 
зв'язки з Гаваною. Перед ио-
відомленням Про це уряд Бо-
лівії поробив відповідні :iaxo– 
дн, щоб не допустити до де-
монстрацій лівих, які підтри-
мують кубинських комуністів 

шення зірвати зв'язки з Ку-
боїО.МІНІСГер ЧІНЄЛЯ ПІСЛЯ ТО-
го повідомив про це кубинсь-
кого шарже д'афер Роберта 
Лясаллія. Недавно Чіле за-
гсетрнло свої дипломатичні 
зв'язки з Гаваною, з якою 

Зірваний торговелвнях і днп-1 втримує ще зв'язок Мехіко, а 
ломатичних зв'язків відбулося Уругвай не рішився ще, чи 
згідно з резолюцією 0рганіза-, йти за вказівками з 26-го лип-
ції Американських Держав з ня цього року. 

Тенсасьний правник Ліон Яворський має 
зайняти становище Роберта Ф. Кеннеді 

Гюзтон, Тексас. — Тут no– j прокуратора Н. Каценбах. Я-
ширилась вістка, що 50-річ- ворськнн обороняв в 1960-му 
ний правник Ліон лворський році тодішнього сенатора. Л. 
мас зайняти становище голов-ІВ. Джансона, який одночасно 
ного прокуратора, коли Робеїгг кандндував на сенатора і на 
Ф. Кеннеді зрезигиус Із свого : віце . піч'зидента, і виграв був 

ле”нбу^їЧу^Г-^с^^р^^^^^ т а б У д е старатися справу в Найвищому Суді 
здобути пост сенатора в cren– ЗДА. В передмові до книжки 
ті Ню Иорк. Сам Яворський Яворського. виданої в 1961-му 
відмовився зайняти становП- році. Джансон назвав його 
ще в цій справі, бо покищо 
пост гол”овного прокуратора 
іце Не є вільний. Але журна-
лістн знають, Що тексаськнй 
правник часто конферував із 
президентом Джансоном. Д е -
хто гадає, що номінаціл Явор-
ського відбудеться аж після 

,.стю:м 
ком". 

приятелем і дораднн-

Є) У французькому містгчку 
МшігиржІ за 70 миль на південь 
нід Парижу перебувають від по-
чатку цього місяця 62 студенти 
З 40 різних країн під гаслом 
.Місяця Приязни". Вони ула-

виборів бо функції головного 1 джукл-ь щоденно окремі націо-
Пальні ..Дні” з музикою, ПІСНЯ-
мн. танками своїх народів та з 
різними доповідями 1 днскусІ-

шній заступник головного ями. 

прокуратора після резиґнації! 
Кеннеді виконуватиме тепері-

Посадник Клівленду особисто вітає 
Ярослава Стецька 

лицях дістати директиви від т , : , ь к а конференція мас вирі. 
шгтл Передумови -ля ширшої 
міжнародної конференції дл:1 

справи Ляосу. Покищо ь цих 
Парадах ґіеруть участь сам" 

TLHSKH ляосці, ПЛЮС - в ха-
'ja'rrepl обсерваторів члени 

тамошніх комуи.стнчних дик-
татраіь. Ііандонше нараджу 
мавс.і в Меігиімґу. мінк-гер 
аакор іонних етірав маршал 
Чец і і генерал комуно-китай-
ськоіо генеральноіх) штабу 

У ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ 
НОВІ ЗАВОРУШЕННЯ 

СТУДЕНТІВ І БУДДИСТІВ 
СаЙгон. — Південний В'ст-

нам став знову тереном по-
важних вуличних завору-
шень, при чому роблять їх 
знову студенти і буддисти, за-

Речннк уряду заявив, що ко-
ЛИ б демонстранти вийшли на 
вулицю із зброєю, тоді внро-
ДОВЖ найкоімугшого часу мо-
же появитися на вулицях 

додаючи урядові ге н є р а л a j військо, яке негайно ііЬпвяп. 
Пгуї:на Хані.' військове дш:та- не спокій. Американські 4itH-
горство, спутаний громидянсь-j никн стоять на станоншні г'О 
ІШХ свобод, переслідування (Ці теперішні демонстрації, це 
'(удджтів і т. п. Заворушення і внутрішня справа В'єтнаму. 
Добуваються не тільки в сто-'але з свого боку :'лявляюті 
лиці Сайгоні, але й Інших і підтримку режимові ИІ”УСНП 
БІЛЬШИХ містах. Демонстран- і Хана та та вруніть всякий вну-

Жог Жуі-чінг відпровадити 1 Міжнародної. Контрольної Ко 
'Гяоського комуніста на лето-Імісії для Ляосу — Індія. Ка-
аіаце. Перед своїм відлетоичаиа і Польща. 

v.. ..—' - ” д. 

Маляйзія зліквідувала висад індонезійських 
саботажистів і партизанів 

?Куаля Л ю м п у р . - Внявило- день схоплено понад ЗО ота-
ких партизанів. Очни маляй-
ський селянин доніс властям, 
що в одній халупі на плян-
тації гуми скриввсться гурт 
індонезійців — військо не гай-
во ту халупу окружило. 23-ох 
індонезійців і И маляйськнх 
ннтаііців поставлено вже пе-
ІМІД суд за ношення зброї в те-
рені, що був проголошений, 
як воєнна зона. Оскарженим 
грозить кара смерти. Індоне-
зійські власгі, які вперто від-
пекувались вислання на Ма-
ляї своїх вояісів, признали, що 
це могли бути „добровільні", 
які „на власну руку" переве-
лп такий десант. Маляйзійсь-
кі власті віднайшли недалеко 
місця висаду склад зброї. 

9Ц; що це були три групи ін-
іоні-зійців. и(о їх висаджено в 
Лнулому тижні на Маляйсь-
сому пішх т(юьі. Коли спершу 
означувано число тих індоне-
'.іііськнх саботажистів і пар-
.іАанів на 30-49, то тепер си-
щ ti.'ibKH одної групи окрсс-
чкноть на 40 душ. прн чому не 
тяключають, що вона npopsa– 
тася через поліційно-військо-
пЛ кордон і дісталася в гір-
ську околицю півострова. Од-
а'ак назагал уряд вважає, що 
ад індонезійська авантура злі-
ШІДована. В сутичці з поліці-

.:ю згинули дальші чотири ін-
(онезійці, а сім інших с.чопле-

W B полон. За минулий тиж-
-

Тільки 8 компартій відповіли на запрошення 
прибути на збіговище до Москви 

ти вриваються до державних 
."іудннків і питать внутрішні; 
гладження, прн чому зви чай-
но обкидують теж камінням 
американських вояків і бу-
динкн американської військо-
вої та доиомогової місії. Злість 
демонстрантів звертає т ь с я 
проти американців, як проти 
тих, що підтримують режим 
Нгусна Хана. Цей останній і дина, яка стояла 
його уряд зберігають повний це були католики 
спокій. Поліція ніде не висту-
пала гостро проти демон-
странтіа. Речник уряду зая-
внв, що уряд свідомий того, 
що екстремістнчні елементи 
хочуть спровокувати владу, 
щоб вона стріляла до демон-
странтів і повела проти них 
гострі репресії, що дало б 
товчок для руху, який щойно 
тоді міг бн стати небезпечний 
іля режиму. Тепер уряд nepe– 

конаянй, що після кількаден-
них демонстрацій, коли вла-
да не реагуватиме на них. 
спокійніші елементи серед 
студентів і буддистів самі зро-
ЗУМІЮТЬ, ЩО ВОНИ С BHKOpHC– 
товувані екстремістами для 
політичних цілей та що тоді 
прийде час на нона рання екг-
тремістів і їхніх провокаторів. 

Букарешт. - Речник кому-
40 - румунського уряд узая-
шв, що відношення румунсь-
ІОН' комуністичної партії до 
ліраВн скликання на 15 груд-
лй Ц. р. „підготовчого" з'їзду 
J5-ox комуністичних партій 
в таке саме, як скликання 
,і'Ізду всіх компартій світу. 
Дим він натякнув на заяву 
румунських комуністів з 29 
хаітня цього року, де казало-
ся, що вони, румунські кому-
лістн, візьмуть участь тіль-
ки В такому міжнародному 
сомуністичному з'їзді, коли 
іуде і'нрантія, що п р н б у д ^ ь 
гуди всі запрошені партії. Та-
ким чином Румунія мабуть 
іідмовпться від участи в запо-
ЗІДЖЄНІІ! СОВСТЯМИ „ПІДГОТОВ-
іій" конференції, яку Совстн 
ОСЛЯИують на грудень цього 
юку до Москви.З 25-ох зап-
юшеннх туди різнонаціона-
іьннх комуністичних партій 

позитивну відповідь дали ті-
лькн 8. Зате китайські кому-
ністи вже відповіли рішуче 
негативно, загрознвши, що у 
випадку, коли большевики 
будуть скликати міжиарод-
ний з'їзд прихильних собі чу-
жокраєвнх комуністів, то й 
вони, китайські комуністи, 
скличуть другий з'їзд антисс-
встськнх комуністів. Румунсь-
і:ий голова держави і партій-
ний шеф Джор;ркію-Дей під 
час прийняття з нагоди 20 
річчя комуністичного режиму 
В Румунії ВІїроДОВХ ИІВ ГОДИ-
ни розмовляв з американсь-

і ким амбасадором Вільямом 
І Кравфордом. Гадають, що це 
була І Р Ж румунська демонст-

1 рація ніби повної незалежнос-
і ти від Москви і Пейпінгу. У 
і спорі між тими двома кому-
1 ністичннми централями Ру-

мунія зберігає ,,невтраль-
ність'. стаї^ючнсь водночас 
наблнжнтнсь д о Заходу. 

Клівленд, Огайо ( зрв) . — 
Від 14-го до 19-го серпня ц. р. 
українська громада нашого 
міста мала нагоду вітати гос-
тя з Европи. п. Ярослава 
Стецька. Зараз після приїзду 
до Клівленду, кол. голова 
правління у Львові і теперіш-
ній голова ЦК Анти - больше-

Бльоку Народів, 

Є) В Ст. Луїеі, Мізурі. 24-го дин мають в себе по два або я 
серпня відправлено першу в іс- більше телевізійних апаратів, 
торії цієї країни Службу Вожу Є) Припини урядовець Дер-
англіЙСЬКОЮ мовою для 12,000 жавного Департаменту Роб^рт В НцЬкого 
священиків, черниць та світсь-МекЮтоскі заявив, що уряд ; б „ресову конференцію 
них людей римо-католиків, які ЗДА с впевнений в тому, що J ' ' т г 

зібралися в авдятори Кия. Від- на Кубі немас далекосяжних У Шератон І отелю. у вислі-
правляв о. проф. 4федерік Мек- стратегічних ракет. Ця заява с ді якої американські щоден-
Манус із Католицького універ- у зв'язку а твердженням сестри НикЯ „Плейн Ділер" і „Клів-
ентету Америки. Служби Божі' Фіделя Кастра, яка каже що л р Н Д П р е с с " коментували 
англійською мовою мають від- такі ракети все ще с на Кубі. r . 
правляти по всіх америкшісь-І Є) T,Lmu Дім поіОдомнв. що впродовж трьох днів справу 
НИХ іаїтолицькнх церквах. почн-' число державних урядовців в і його побуту у .Клівленді та 
наючи від 29-го листопада, В липні цього року було н е н ш е І й о г о успішну міжнародну ді-
Ст. Луїсі відправляють Службу! на 25.400 в порівнянні з липнем! Я Л Ь Н І С Т Ь у напрямі закріплю-
FXMKV по-англійськи з приводу 1963-го року, і на 19,600 менше j . х 
S Літургійної Конференції, в порівнянні з 1962-им роком, вання боротьби за свободу по-
яка там тепер відбувається. І Це мас бути доказом на те, що; неволених комуністичною Мо-

„ Статистичне Вюро повідом- демократичний уряд старасть-
ляс, що 93 відсотки всіх амерн- ся в^стн ощадностеву економіч-
канських родин мають один або ну політику, 
більше телевізійних апаратів в в) У м. Джексон, Mledccinl, 
своєму мешканні. Ця статисти. 43 негрів без жадних трудно, 
ка с з травня ц. p.. І вона пока-' щів- зареєструвались до школи 
зус. що від 1962-го року число з білими учнями. Два роки тому 
телевізій в американських po– j у цьому місті відбувалися кри-
дннах зросло на 3 "відсотки. Аж ваві антинегритянські aaeopy– 
17 відсотків американських po– шення. 

сквою народів. „Плейн Ділер" 
відмітив факт, що Я. Стецько 
є могутнім ворогом Нікіти 
Хрущова та придбав уважли-
вість світової опінії тим, що за 
його акції в користь визво-
лення України і всіх комуяіс-
тами поневолених народів. 

Хрущов атакував його під час 
відвідин Швеції у червні ц. р. 
В неділю. 16 серпня 1964 
клівлендські Організації Ук-
раїнського Визвольного Фрон-
ту влаштували в честь Гостя 
прийняття у Мидвей Готелі, в 
якому взяло участь близько 
200 присутніх. В рямцях 
прийняття особисту візиту п. 
Я. Стецькові склав офіційно 
посадник Клівленду, Р. С. 
Лохер. разом із своєю дружи-
ною. публічно вітаючи Я. 
Стецька від імени управи міс-
та та населення цього міста. 
Чергового дня „Плейн Ділер" 
публікував фото - світлину 
посадника Клівленду і Голови 
ЦК АБН-у В ід українців 
стейту Огайо вітав гостя го-
лова клівлендського Відділу 
ООЧСУ, д-р Іван Подригуля. 
Під час прийняття Ярослав 
Стецько виголосив доповідь, 
що її вислухали присутні, а в 
тому теж представники наших 
громад в А кроні, Кентоні, Ло-
рейні й Ионгставяі, з великою 

(Закінчення на етор. 3-ій) 

Українські вчені взяли участь 
в Міжнародному Конгресі Мовознавців -

Мюнстер. Західня НІМЄЧЧИ- віджена доповідь проф. О 
іа. (П С ) В інях 1б 22 ҐІилипеяка з Києва піні укра 

. . г їнську й англійську інтона 
серпня ц. p.. відбувся TNT 5-ий ц І ю и е ь і д б у 1 а с я ч е р о з н е п р и 

Ліжнароднии Конгрес Мов.. с , т н і с т ь І О П ( ( Ц і я а ч а , Я К о м у . 
:навців - Фонетика:, у якому очевидно заборонено було ви 
:зялн у ч а с т ь із українців їхати з України на конгрес 

проф. Д. Чяжевськнй із Гай На міжнародній науковій ви-
цельбергу й проф. Яр. Ру і- ставці заступлені були видай 
ннцький із Вінніпегу. ЦЄЙ НЯ УВАН із Канади, зокрема 
останній з науковою доповід англомовні випуски мовознав-
дю в англійській мочі Зопо- чих серій УВАН. 

Відділ УНКА в Джерзі Ситі розглядає 
обвинувачення за українську участь 

в „антинегритянсьній акції'' 
Джерзі Ситі. Мину и 

неділі. 23-го серпня, тут у 
приміщеннях Народного До-

УКК п. Володимир Білнк і в 
них взяли участь члени Упра 
ви Відділу, як і піїедставннкн 
поодиноких складових органі-

тршініп неспокій в крайні, 
який може принести користь 
виключно липіеХкомупістам. 
В деяких містах прийшло до 
вуличних сутичок у^Іж буд-
днетами і католиками, на 
яких поділяютьсл піиденкі 
в'єтнамці. УбйтнЙ у державг 
ному иеревоіюті прі-зидент 
Нго Дінг Дієм і вся його ро-

пон владі. 
і буддисти 

нарікали на релігійне nepee– 
лідування. Теперішній прези-
дент Нґусн Хан сам с буддис-
том. але буддисти твердять, 
що на різних державних ста-
новнщах залишилися католя-
ки, які використовують свої 
становища для шиканування 
буддистів. Покищо цей внут-
рішній неспокій ще не відбив-
ся на воєнних операціях про-
ти комуністичних партизанів, 
але може шкідливо відбитись, 
як заворушення продовжува-
лись би. В Білому Домі у Ва-
шингтоні відбулась зяойу'на-
рада з участю ГРіезидентя. 
державного секретаря Діиа 
Раска і секретаря оборони Ро-
берта МекНамари у зв'язку а 
ситуацицо. у Шаденному B'CT– 
намі. 

Совети пропонують Кіпрові ЗО мільйонів 
кредиту - з політичними передумовами 

Нікозія. - - Совєтськнй Со-
юз запропонував кіпрсько". 
грецькому президентові Мака-
ріосові ЗО мільйонів Долярів і 
довготеріЦнового кредиту ПІД j 
умовою, що кіпрсько - ІПК'ЦЬ і 
кий уряд буде настоювати ни 
отримання права самовнзна-
чення, що його використає 
для закріплення сносї дер -

жавної неза-'іожности та т о 
на Кіпрі не буде ніякої захід-
иьої військової бази. Хоч реч-
ник кіпрсько - грецького уря-
ду заперечив, наче б той уряд 
;icraa таку совстську пропО' 

знцію, проте західня преса 
пітримує цю вістку. Так само 
втримується вістка про щораз 
глибші розбіжності між уря-
дом Греції і президентом Кіп-
'іу Макаріосом. К і п р с ь к о-
г р е ц Ь К Н й МІНІСТер закор-
донних справ - знову прихав 
Ю Атен. четвертий раз впро-

довж двох тижнів. Його ЗШІСГ 
віджену по; орож до Москви 
відкладено снаслідку протесту 
збоку грецького уряду. Якщо 
всетаки хтось з кшрсьмо-
грецькнх лідеріь поїде до J4o-
скви. то це б)ТЄ ЯКИЙСЬ ШіЯС" 
чнй урядовець, щоб ЗЛІІНШЙТП 
політичне значення т а к о г о 
акту тсерднгь захі,тНя пре-
са. Розбіжно:ті МІЖ І ^ ц К : ю 
і кіиїл,ько-грецькою д е р ж а в 
ною верхівконі мали постати 
з приводі' двох причин: Гре-
ція є проти політики кіпрсько^ 
го президента Макар і о с а, 
який закликав на іюміч С6вв-
тів і арабські країни, та кріїг 
того Греція с проти збер1гвя-
ня державної неза.іежностп 
Кіпру, коли Америка і ТуреЧ" 
чина погоджуються На приед-
нанВЯ Кіпру до і реції. тільки 
при запевненні Туреччини і 
кіпрським туркам деяких ре-
комиенсаї. 

В Ялті помер лідер італійських комуністів 
Толіятті 

Рим. — В п'ятницю L'l Ct І'ІІ 
ія ц. р. помер в Ялті на Кря-
іу лідер італійських комуни-

гів, Пальміро Толіятті, у віці 
Г1 років. На кілька ІМДИИ ие-
Ііед^іого смертю прилетів був 
до Ялти Хрущов. Косигін і ін-
ші большевнцькі вожаки д-'ія 
іарад з Толіятті. Тіло помер-
юїт) пеііевезено до Риму. Тим 
амим .іітаком прилетів до РИ" 
іу Леонід Брежньов, який ре-
ірезентуватиме Хрущова на 

похороні. Найбільші шанси 
стати наступником Толіятті 

І на становищі голови іта,ііііеь-
1 кої комуністичної партії мас 
Луіджі ЛЬОНГО. На 26 цього 

і місяця скликано Цеитраль-
ний Комітет італійської ком-

і партії для вибору нового ги-
Ілови, який иатеме відразу 
клопіт із збереженням партій-

1 ної єдностн з jTiani на icuy– 
І вання в партії сильної правої 
групи сталіністів. 

ЯЗЕ 

У С В І Т І 

му відбулися чергові наради за„іГ,. у с і з великим обурен-
місцевого Відділу Українсь" ням відкнда.їй згадані обвнну-
кого Конгресового Комітету, вачення. як цілком безпід-

'на порядку яких була єдина ставне і злонамірене. Це тим 
справа: обвинувачення, що їх більше, що взагалі не прихо-
видвнгнув аюйоркськпй Щ0- днться говорити про будь-яку 
денник російською мовою ,,Ho– „антинегрнтянську акцію" в 
вос Русскос Слово" в ііедак- цьому місті. Учасники наради 
цінній статті цього щоденнії" були однодушні в тому, що 
ка з 7-го серпня, мовляв, rpo– j Управа Відділу УКК повинна 

.мадяни українського й італій- поробити всі необхідні заходи. 
ського роду беруть участь в включно із судовими, для обо-
„антинегритянськіи акції в 
-цьому місті. Наради відкрив і 
ними проводив т л о в а Відді-чу 

рони українського імени перед 
безпідставними о б в и н у в а-
ченнлмв в беззаконності. 

Є) Охтрів Мальта на cvpe.t– j вали приявність комуно -ки-
.іемному морі морська фор- тайських ..дорогих ічістей". 
му морі, колонія і морська фор- J Д””-ьв"" ^ W заявяа в „ , МИНУЛОМУ тижні колишньому 
теци Ьританії. Дістане держав. амЄри,;анському амбасадорові у 
ну приналежність 21 вересня ц. Південному В'єтнамі, Генрі Ке-
р. Ни проголошенні її неаалеж- ботові Ладжові. що хоч Данім 
пости королеву Слнсавету реп- солідаризується 3 політикою 
резектуватиме п чоловік, князь ЗДА в Південній Азі! І в приіи 
Филип Едінбурзькнй. Британія ципі рада допомогти Південно-
збереже ще на 10 років свою му В'єтнамові, але на цей рік 
тамошню військову базу. З роз- ..замкнена вже листа" країн, 
витком атомової і ракетної зброї яким Данія допомагає, 
вона втратила на значенні. і в) У Північній Греції якісь 

Є) До Румунії прибули кому, грецькі погорільці підклали 
І ністичні ватажки з цілого сві- бомбу під мошею, себто му. 
І ту на святкування 20-річчя сульманську святиню в містеч-
тамошнього комуністичного ре- ку Ксанті. де живе 8.000 турків, 
жиму. Західня преса звертає Грецький уряд, лнкахічясь від-
увагу. Що румунська ирк-са і платних репресій турків проти 
радіо подавали на сірому кінці греків н Туреччині, наказав 

' фотознімки і вістки про приїзд вжити всіх лпходів щоб мер-
1 совстського „президента" Анас- щій знайти винуватців І шнта'-
taca Мікояна. :іате пропілоніу- вити їх перед суд. 
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Демократична платформа 
Коли пишеться ці рядки, плятформа Де-

мократнчної партії формально ще не схвале-
на, бо проголошено тільки проект Комісії. 
Але не було прецеденту, щоб пленум будь-
котрої партійної конвенції вносив сутні ЗМІ-
ян в проекті згаданої Комісії, такі зміни, які 
впливали б на характер політичної nporpa– 
мн партії. І тому можна припускати, що й 
проголошений у газетах з 24-го ц. м. текст 
ТИХ ТОЧОК ДеМОКраТИЧНОЇ П Л Я Т ф о р М И , ЩО CTO-
суються закордонної політики і крайової 
безпеки, буде схвалений без сутніх змін, са-
ме тому, що він цілком відповідає станову-
щу, що його послідовно займас Уряд, 

,,Мнр повинен бути журбою всіх урядів, 
як і молитвою всіх людей", — сказано в 
демократичній платформі. У здійснюванні 
цієї начальної цілі американської закордон-
ної політики — „шукання миру вимагає як-
найбільшої інтелігенції, найлигішої проник-
лявостн 1 сильного відчуття реалізму". Як 
на доказ, що демократичний Уряд не боїться 
рішучих виступів, коли вони необхідні, де-
мократнчна плятформа покликається на вн-
ступ президента Кеннеді у жовтні 1962-го 
року в справі Куби і на недавню реакцію 
американського летувства в Тонкінській за-
топД проти Північного В'єтнаму. Покликаю-
чвсь на „рішення і здібність" президентів 
Кеннеді і Джинсова боронити мир, демокра-
тнчна плятформа твердить: „відповідальне 
лідерство, яке не боїться, але відмовляється 
приймати зайве ризнко, відвернуло хід по-
дШ в користь волі. . .” 

Таким чином демократична плятформа 
докладно віддзеркалює закордонно - полі-
тячну філософію Урядів Кеннеді і Джансо-
на: рішучість, коли йдеться про безпосеред-
ньо загрожену американську державну без-
пеку. але гнучкість у відношенні до кому-
ністпчного світу, шукання, злагоди і співпра-
ці в Созстськлм Союзом у вирішуванні МІЖ-
народНих проблем в ім'я миру, гостріше від-
яошення до Пейпінґу, виминання ризика 
війни. Острах перед погіршенням атмосфери 
у взаєминах між ЗДА і СССР виявляється 
постійно і послідовно у промовчуванні аме-
рнканською дипломатією совєтського ко-
лоніялізму. Демократична плятформа твер-
дить, що ВІД часу, коли Куба стала кому-
ністйчною за урядування Д. Д. Айзенгавера, 
жадна інша країна у світі не перейшла до 
комуністичного табору. Плятформа промов-
чус, очевидно, змарнування в трагічній вн-
праві у Свинячій затоці всіх приготувань до 
скинення режиму Кастра і промовчує, що 
від часу нібито перемоги в справі ракет на 
Кубі — режим Кастра закріпився. 

Коли вся республіканська плятформа 
втримана в яскравому антикомуністичному 
дусі, то й демократична конвенція не могла 
промовчати проблеми поневолених націй. 
Але й не могла — з уваги на згадану за-
кордонну політику Уряду — ставити її яс-
краво і називати між поневоленими країна-
ми Україну, бо це — найболючіша точка со-
вєтської колоніальної системи. Тому в демо-
Кратичній платформі обмежено проблему 
поневолених народів до сателітнях і балтій-
ськвх країн, а максимальною „поступкою" 
9 Користь усіх інших країн, насильно вклю-
ченнх до СССР, була власне згадка про — 
„інших". 

Деклярації у партійних плятформах не 
мають великого практичного значення. Все 
ж — вони престижеві й маніЗюстаційні. Дов-
кола цих декларацій вестиметься виборчу 
кампанію. У дальшому ході цієї кампанії ви-
лвиться, наскільки переконливими будуть 
для виборців аргументи: демократів — про 
потребу розсудливости і обережности в за-
кордоиній політиці, чи республіканців — рі-
шучости і відваги ризикувати. 
Р — - - -

ідуть живі, вертаються мертві 
Не зважаючи на всі десталінізаційні та 

інші „лібералізаційні" процеси ведені в Со-
встському Союзі Хрущовим під гаслом бо-
ротьби з „порушеннями соціалістичної за-
конности", атмосфера в тій новітній тюрмі 
народів залишається задушливою і вбивчою 
не лише для людської свободи, але й для 
людського життя. Люди й далі живуть в 
СССР під безупинною загрозою терору, який 
кожної хвилини може відновитися. З полі-
тичної сцени зникають й далі партійні і дер-
жавні діячі, що з якоїсь причини стають 
невигідними для Хрущова і його соратників. 
І так само, як і за Сталіна, помирають не-
слодіваною смертю, здебільша на „удар cep– 
ця", провідники комуністичних партій світу, 
запрошені на вакації чи на лікування в Со-
встському Союзі. 

Довгу чергу такого роду „наглих смер-
ЇЄЙ", що ще більше здовжилася після роз-
рнву Москви з Пейпінґом, завершив провід-
ннк комуністичної партії Італії, Пальміро 
Толіятті. Запрошений на „короткочасний 
відпочинок" у царських палатах Ялта в Крн-
му, він раптом — під час відвідин піонерсь-
кого табору 13-го серпня — „почув себе по-
гано". Захворів Толіятті на Інсульт - апо-
плексію і. не зважаюча на асі заходи й о-
перацію, зроблену внкликаннмЕ з Москва і 
Риму лікарями - спеціялістамн, помер 21-го 
серпня. Лікарям не повелося утримати жнт-
тя Толіятті навіть до приїзду Хрущова, я-
кин вирішив скласти „дружню візиту" хво-
рому вождеві італійських комуністів щойно 
на восьмий день після його „захворіння", ко-
ли стан його здоров'я був уже цілком без^ 
надійний, і прибув через сорок хвилин 
після того, коли Толіятті скінчився. Бервув-
ся Толіятті до рідної Італії, звідки виїхав ціл-
ком здоровий, уже в труні, в супроводі KOH-
доленцій Хрущова і його соратнігків. Місяць 
перед тям, 11-го липня ц. p., на покладі со-
встського теплохода „Литва" під час його 
перебування в Істанбулі скінчався нагло та-
кож провідник комуністичної партії Фран-
цй, Морк Торез, який так само їхав на „хо-
роткочасний відпочинок" до Ялти в Криму 
і так само раптово помер від „приступу cep– 
цевої хвороби ". 

Наглі смерті Тореза і Толіятті в атмосфе-
рі совстської „дружби" не с Несподівані. 
Сьогодні можна скласти вже цілий реєстр 
комуністичних ..достойників", які прибували 
на запросини Кремлю до Совєтського Союзу, 
щоб ..відпочити" та „полінуватнея" і там 
померли офіційно від „серцевої хворобвл', 
а насправді отруєні чи вбиті в інший рафіно-
ваиий спосіб совєтськнмн „спеціялістамн". 
Подібно, як Торез і Толіятті, помер у Совєт-
ськім Союзі і провідник комуністичної партії 
ЗДА Вілліям Фостер, а перед ним ще в 1956 
році, уже за Хрущова, провідник східвьоні-
мецьких комуністів Вільгельм Пік, і в 1956-
му році провідник польських комуністів Во-
лєслав Бєрут. У політвчввх — навіть і ко-
муністичних - колах світу у спинилося пе-
реконання, що смерть усіх була спричинена 
чи приспішена з допомогою отруї чи інших, 
досконаліших засобів. Крім вище згаданих 
головачів померло в подібний спосіб чяма-
ло комуністичних діячів нижчої ранги, між 
ними й ватажак нюйоркськвх ,.проґреснс-
тів" українського походження Рабах, що по-
їхав був до СССР влітку 1961 року і „помер 
несподівано" в Києві, де його й поховало. 

Довгий реєстр цих „випадків" як і факт, 
що проти Москви починають уже одверто 
бунтуватнсь також і комуніста різних країв, 
включно із сателітннми, не виключає мож-
ливостей, що смерть тих діячів була практн-
кованою однаково комуністичною, як і нацн-
стичною народовбивчою диктатурою „ocra– 
точною розв'язкою" конфліктів і супереч-

ностей. 

ВА ТЕЖШ ДНЯ 

Париж. — У часи кубнн-1 червоними. При тому вона по-
ської криза, хоч справді на j клвкастаса на факт, що тон-
вістрі стояла небезпека війни, кінський інцидент виводить 
французька преса виявляла на арену весь Індо - Китай, 
певну злорадність, беручи со-
бі реванш за Суез, кола ЗДА 
виступили були разом з Моск-
вою проти франко - бритій -
ської операції в Єгипті Тим 
більше треба було подібного 
сподіватися після того, коли 
пролунала постріли в Тонкін-
ській затоці. Тут бо французи 
повинні були шукати справ ж-
нього реваншу. Адже тут во-
ни програли з великими втра-
тами в людях і престижі, і те-
пер було б „нормально", якби 

І тішилися комплікаціямн для 
американців, які прийшли на 
їхнє місце. 

Але ніякої злорадноста не-
ма. Є велике зацікавлення, 
навіть занепокоєння, але не 
злорадність. Французи ще й 
досі вважають Індо - Китай 
,,своїм простором", бодай пся-
хологічно, і все, що там дість-
са, їх дуже зворушує. Тому ко-
ментарі французької преси бу-
лн дуже поважні, холодні, 
вдумливі. Не припинялись ПО-
нн й тепер, хоч інциденти ПІС-
ля американської реакції не 
повторюються. 

Холодний розгляд ситуації 
дав Андре Франсуа-Понсе в 
передовій статті „Фігаро". Ту 
аналізу почав з питання: хто 
винен в інцидентах? Речево 
твердить, що не може бути 
найменшого сумніву, що винні 
червоні. І так само нема для 
нього сумніву, що північних 
в'єтнамців пхнув на цю аван-
тюру Пейпінґ, щоб залякати 
американців, але також зро-
бити прикрість Москві, пЬста-
вивши П в незручну ситуацію. 

По цій лінії йдуть і всі інші 
коментарі поважних знавців 
індокитайських відносна.. Во-
нн одноголосно стверджують, 
що Пейпінґ, даючи наказ,. пів-
нічним в'єтнамцям атакувати 
американські кораблі, aaua– 
гався відразу вбитн двох аай-
ців: підірвати престиж ЗДА і 
зашахувати Москву. 

Коли б американські зброй-
иі сила не відповіла рспресія-
мв, Пейпінґ міг би ще' раз 
сказати, що ЗДА — „nanepo– 
вий тигр". Це китайцям не 
вдалося, бо президент Джан-
сон показався на своєму місці 
і спокійно, але рішуче зберіг 
престиж американських зброй 
них сил. Мало того, президент 
Джансон дав сатисфакцію а-
мернканській нації, яка давно 
вже нерву сться браком вираз -
ніших успіхів в Азії, як і на 
інших театрах зудару з чер-
ВОНИМИ. П р н ЦЬОМУ ВІН ОСЯГ-
иув піднесення патріотичних 
почувань американського за-
галу, здобув доказ однодуш-
ности й солідарноста всього 
народу. 

Але маневр Пейпіягу проти 
Москви таки вдався. Хрущов 
не міг зривати з амерякаяцл-
ми, коли були всі докази, що 
вони були заатаковаві. Про-
те, одночасно він не міг не 
стати по боці червоних. І він 
став, але, зв'язаний необхід-
ністю затримати дотеперішні 
відносини із ЗДА, зареагував 
досить нерішуче, і у великому 
змаганні з Москвою за npec– 
тяж в очах азійських народів, 
зокрема компартій Азії — 
Пейпінґ занотував поважяий 
успіх. 

В результаті французька 
преса знову повторює, що с-
днним виходом із ситуації в 
Індо - Китаї є переговори з 

1 

бож китайці чіплятимуться те-
пер і Лаосу, і Камбоджі, які 
будуть змушені дати свої бази 
для американського летунст-
ва . Там більше, на думку 
французів, треба шукати по-
літнчної розв'язки. 

Стверджуючи, що ЗДА пус-
тнли в рух величезну воєнну 
машину на маюча ніякого на-
міру її вжата для удару, 
французи кажуть, що вся ця 
історія підтримує теперішні 
правлячі кола Південного 
В'єтнаму, які власне є проти 
переговорів з червовими. 

Дальдгі коментарі торка-
ються питання: ахай вплив 
ці події матимуть на вибори 
президента ЗДА? 

Тут думка виразно поділи 
лись. Одні вважають, що npe– 
зидент Джансон своєю рішу-
чою поставою, своєю твердіс-
тю і спокоєм нарешті пока-
зав, що він справді добрий 
президент, і там збільшив свої 
шанси бути вибраним. При-
хнльннки цієї теза йдуть ще 
далі, вважаюча, що рішуча 
постава Джансона в тонкін-
ській кризі змусила Москву 
до стрнманостя в кіпрській а-
вантюрі. Це — мовляв — усім 
ясно, і нема ніяких сумнівів, 
що американські виборці го-
лосуватнмуть за людину, яка 
себе виправдала на високому 
пості, і яка на нього попала 
випадково, внаслідок трагіч 
ної смертн Дж. Ф. Кеннеді. 

Інші коментатори вважають, 
що тонкщська криза збільши-
ла шанси сенатора Беррі 
Голдвотера. Ця криза — мов-
вляв — показала, що ніяка-
мн маневрами не розв'язати 
вузла конфліктів з Китаєм і 
взагалі з тоталітарним табо-
ром. Тут треба нової політики, 
нової доктрини. Кеннеді її 
мав, але не міг провести в 
життя. Проте, показав, що ма-
тп доктрину — значить мати 
перспективу розв'язок. Тому 
американський загал чекає 
нової доктрини, а не рутини 
Джансона. Тому голосуватиме 
за Голдвотера, який несе но-
ву філософію. Правильну чи 
ні — це щойно виявиться, але 
несе те, чого не принесе Л. 
Джансон, який показав с 
великою людиною, але не та-
кою, що робить революцію й 
здібна радикально змінити біг 
подій. 

Третя категорія коментарів 
торкається чудової картини 
розгортання американської 
воєнної машини. Оте поготів-
ля 7-ої Фльотн, коли вируша-
ють авіоматки з Окінава н Га-
ваїв, коли вантажиться на ко-
раблі славна морська піхота, 
КОЛИ 3 УСІХ КІНЦІВ СВІТУ ГОТО-
ві рушити в критичний npoc– 
тір ескадрильї літаків. І та 
прецизність, з якою розгорта-
ються величезні сили, справи-
ла на французів велике вра-
жеаня. У цьому захопленні є 
щось із захоплення ДИТИНИ 
складною автоматичною за-
балкою. 

Щоб це зрозумів заокеансь-
кий читач, який вважає фраи-
цузів за спеціалістів тільки 
від моди, парфум, вина й кух-
ні, хочемо сказати, що фран-
цузи мають незаперечні світо-
ві рекорди в трьох ділянках: 
пошти, точяости якої заздрять 
німці; залізянці, яка ні-
коли не сптзнюсться, чого не 
можуть зрозуміти ні англійці. 

Хрущов називає 
приєднання Киргизії 

„прогресивним 
актом" 

У місті Фрунзе, столиці Кнр-
гизької ССР, 16-го серпня ц̂. 
р. виступив з довгою npostb–' 
вою Н. Хрущов. Передавша 
тій поневоленій азійській pec– 
публіці вже другий ,,ордеа,' 
Леніна" та кількакрахно під-; 
кресливша, що Киргизія ніби-

15 дядвя І.9ІІ року на ук-
раїнських землях була ство-
рена Украінськд ГолоанаВлз-
вольна Рада. У своїх OCHOBO– 

то ввійшла до складу Росії до-, ноложннх Документах, зокре-
бронільно, Хрущов назвав іе 
приєднання ..прогресивним я-
вшцем". Перший секретар ком-, 
партії СССР намагався оправ-. д 
дати це приєднання перед',, 
киргизами тим, що, — цнтус-
мо аа „Правдою" а 17-го oepn– 
ня, — „воно дало Киргизії 
змогу звільнитися від П0НЄ-
волевня кокандськими хана-
ми, від постійних уткеків КИ-
тайськнх февдалів" та навіть 
— „зліквідувати загрозу зник 
ненвя киргизів, ах самостій-
ного народу 

Одночасно Хрущов кидав y-j 
же не камінці, а каміння в 
сторону китайських „товари 
шів": , Дехто сумвівастьсй, що 
ва, як і інші республіки Cxo– 
ду, належите до азійських! 
країн... Коли малі діти не 
знають географії й історії, то 
це можна зрозуміти, але доро-
слвм людям, котрі займають-
ся політикою, це зовсім не до 
лвця' 

Тут Хрущов вдався до дав-
нього російського заходу -
свідомої неправда в очорню 
ванні ворога: Китай ніколи й 
ніде не заявляв, що азійські 
республіки СССР — це не 
Азія. Навпаки, китайські ко-
муністи стверджують, що СС-
СР має в своєму складі азій-
ські народи, в тому числі Кнр-
гнзію, але мас їх як колонїза 
тор І визискувач. Тому Xpy– 
щов настирливо підкреслював 
у промові, що „Радянська 
Киргизія — це складова і не-
від'ємна частина дружної та 
єдиної родини радянських на-
родів - братів", що в ній пра-
цюють „росіяни, українці, уз-
беки, татари, казахи" . . 

У цій частині промови Xpy– 
щов ще раз виявив стару мо-
сковську політику змішуван-
ня націй і нищення їх куль-
тур, що мас місце і в окупо-
ваній Москвою Киргизії. 

ДЕКЛЯРАЦІЯ ЗП УГВР 
(У-двадцяті роковини створення Української 

Головної Визвольної Рада) 

Президія Закордонного Представництва Українсько! Гопов-
иої Визвольної Ради (ЗП УГВР), за підписами П голови 
о. Івана Гриньоха та Мирослава Прокопа і Дарії Рсбет ще 
в половині липня розіслала до преси „Деі^лярацію Заі:ор-
доияопо Представництва УГВР, яку а друкуємо для інфор. 

маціі наших читачів. 

(І) 

ні американці, що взагалі до 
залізниці не мають довір'я; 
сигналізації, дармащо Й аме-
рнканці, які будують чудові 
шляхи, водночас дають мо-
торнстам знамениті вказівки. 

А поза тим треба сказати, 
що взагалі не було місця на 
злобні коментарі у французь- J безоглядний грабунок матері 

Мл у Платформі, УГВР даяв-. 
ляла, Що вона утворилася для 
Того, щоб керувати національ-
но-виавольііою боротьбою 

проти всіх ворогів українсь-
кого народу, зокрема проти 
московсько - большевнцького і 
німецько-гітлерівського ІДШЄ-
річлізмів, за створсішяУкраїи-
ської Самостійної Соборної 
Держави". 

Створення УГВР і завдан-
яя, які вона перед собою ста-
вила, були зумовлені зарівно 
умовами, які тоді існувала на 
українських землях, як і ос-
новними природними пряму-
ваннямн українського народу. 

На початку липня 1944 ро-
ку переважна більшість yxpa– 
Інських земель уже була під 
поновянм пануванням кому-
ністичної Москви, і тільки на 
частині західніх областей во-
лоділи ще німецькі окупанти. 
Обидві чужі сала наскрізь во-
роже ставилися до національ-
них і СОЦІАЛЬНИХ прагнень ук-
раїнського народу. 

Свої справжні плани щодо 
України німці розкрили вже в 
перших днях окупації yxpa– 
їнськнх земель, влітку 1941 
року. На виснажену сталінсь-
кам терором Україну німці на-
кннулнсь як на колоиіяльні 
терени для поселення німець-
кої раси. Українському наро-
дові та меншостям України 
вони несли масове фізичне 
знищення, виселення або раб-
ство. Спроби українського на-
роду використати війну для 
того,щоб заявити своє право 
бути господарем власної зем-
лі, німецькі окупанти здавлю-
валн в зародку. Арештами та 
терором вони унеможливили 
працю утвореного у Львові на 
початку липня 1941 року 
Тимчасового Крайового Прав-
ління, а також працю створе-
ноі у жовтні того ж року в 
Києві Української Національ-
ноі Радя. Водночас німецькі 
окупанти почали проводити 
масові арешти та розстріли 
українських самостійників, 
знищення вояків червоної ар-
.'гії, що здавалися в німецький 
полон,вивози населення на 
рабську працю в Німеччину, 

кій пресі, бож тонкінська xpH–, 
за збіглася з відзначенням 50-! 
ліття першої світової війни, і! 
до того ж Франція відзначала, 
20-ліття десанту в Провансі. 
При одній і другій нагоді не' 
можна було поминути висло-
вів вдячности для америкаН' 
ців за їхню допомогу. А ген. 
де Голль може когось не лю-
бити, але годі відмовити йо-
му джентлменства. Зокрема в 
обличчі американських кладо-
вищ на території Франції 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замолоду 
ваших дітей я найстаршою, 
найбільшою й найбагатиию 
українською наці о пальною 

яльннх ресурсів України та 
ш. 

Рушійною силою організо-
ваного та стихійного опору 
українського народу проти ні-
мецькну загарбників відразу 
стала Організація Українсь-
ких Націоналістів, яка від 
І^ІУ^року діяла в двох окре-
мвх частинах. Боротьба ОУН 
була ведена прн повній під-
трвмці широких кіл українсь-
кого народу і на фоні його 
масових виявів самооборони. 
Від 1942 року у визвольній 
боротьбі українського народу 
чинником особливого значен-
ня стала Українська Повстав-

установою поза межами бать, ська Армія. В лютому 1942. р. 
ківіцини, якою є Український збройні відділи п. н. Поліська 
Народний Союз, щоб вапевни- Січ-УПА почав на Поліссі 
ги їм кращу будучність, а на- формувати от. Тарас Бульба-
шій громаді у вільному світі Боровець. В жовтні того cauo– 

кового свідомого члена! го року утворилась Українсь-

И. Л-а 

1 МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ 
(100.річчя з дня його народження) 

(vi) 
Перша збірка творів вяйт- злогннк", „На крилах пісні". 

ла під назвою „В путах шай- Третя збірка дістала назву 
така". Цю назву Гнатюк узяв 
від оповідання тієї ж назви. 
яке Коцюбинський написав у 
1899 році. З попередніх опо-
відань для першої збірки Гна-
тюа взяв „На віру" і „Ціпо-
в'яз". Другій збірці дав Гна-
тхж назву також від назви 
оповідання „По-людському", 
написаного в 1900 році. З 
давніших оповідань до цісї 
збірки увійшли: ,,Помстився", 
„Посол від чорного царя", 
„Пе — коптьор". „Для за-
гальвого добра". Третя збір-
ка вийшла аж 1903 року. До-
веі увійшли: „Поєдинок", 
„Лялечка", „На камені" (всі 
три янтгиляїгі в 1901 і 1902 
pp.). З давніших творів були 
передруковані: „Хо", „П'яти-

від оповідання „Поєдинок". 
Четверта збірка а̂ редакцією 
Гняткжа звалася ,.У грішний 
світ" (назва такої ж новелі — 
вміщеної в цій збірці). Зміст 
збірки: „Цвіт яблуні", ,.Доро-
гою ціною", ,,Фата моргала". 
,,У грішний світ". „Під міна-
ретами". Збірка вийшла 1905 
року. П'ята і остання вн-
дана „У кр.-руською Вид. Cni.i– 
кою" — збірка появилася під 
назвою „Дебют" 1911 року. 
До цієї збірки увійшли: „Де-
бкгт". „Сміх". „Іятермеццо", 
„Фата моргала" (друга час-
тина), „Як ми їздили до Кри-
ниці". „В дорозі", „Хмари", 
„Утома", „Невідомий", „Са-
мотній". Для останнього то-
мика, виданого тим же віідав-

ництвом 1913 р. використано: 
„Тіні забутих предків", „Сон", 
.Лист", „Подарунок на іме-
нннн", „Хвала життю", „Коні 
не винні", „ІПо записано в 
книгу життя". 

Незалежно від того твори 
Коцюбинського появлялася 
в інших виданнях - в тому 
числі й яа Придніпрянщнні, 
де по 1905 році настали дещо 
кращі умови для лггератур-
ного розвитку. 

Уже з цього загального ог-
ляду творів Коцюбинського 
бачимо, що чернігівський пе-
ріод був найбільш видавшім 
у житті письменника. Коцю-
бинськнй міг би дати ще бага-
то більше, якби мав для того 
кращі умови. Матеріяльні нес-
татки, хвороба, нагінка збоку 
російської влади, — все це де-
пресивно діяло на пнсьмеини-
ка і відбирало йому охоту до 
літературної праці. Та не 

І зважаючи на все цс, Коцю-
бннський знаходив ще досить 
часу на суспільну працю. 

Від 1901 року Коцюбавсь-
кий разом з Борисом і Мнко-
лою Чернявськнм почав пра-
цю над виданням альманахи 

„Дубове листя". присвячено-
го Кулішеві. Про те, то ця 
праця вимагала труду і часу, 
свідчить широка кореспонден-
ція Коцюбинського з україн-
ськими працівниками пера, а 
також і те, що альманах гіоя-
вався аж 1905 року. 

В 1903 році Коцюбинський 
брав участь у відкритті па-
м'ятника Котляревському в 
Полтаві. їздив туди як деле-
ґат чернігівської громади. -У 
зв'язку з цим святом в 1904 
році вийшов літературний 
збірник, в якому Коцюбинсь-
кий вмістив свій етюд ,.ЦвІт 
яблуні". 

Збірник звався „На вічну 
пам'ять Котляревському"., ' 

Збирався Коцюбинський пс-
їхати і на свято в честь Лн-
сенка, з нагоди його 35-ЛІТ-
ньої композитоік:ької праці, 
але з якихось причин не поР 
хая. Залишився зате лист, 
писаний Коцюбинським в їие-
ні чернігівського „Музично-
драматичного кружка", в яка-
му висловлено композиторові 
сердечні вітання. Між іншим' 

. . Ви строїли струїш серця 
нашого на високий лад — і те-
пер — чуєте всенародний акорд, 
що тгучить на Вкраїні ?! Це 
для Вас. 

Хай же ще довго бринить ду-
ша Ваша згідно з народною. 
хай ще довго живе 1 по смерті 
не вмре наш славний Боям — 
Микола Лясеико!" 

(Лист писаний наприкінці 
грудня 1903 р.) 

Вліті 1904 року виїхав Ко-
цюбцнський з родиною в 
Крим, щоб скріпити СВОЄ ЗДО-
ров'я. Це перебування в Кри-
му, як і колишнє, коли він 
працював при філоксерній 
комісії, дало багато матеріалу 
для літературної творчости. 
На 1904 рік припадає також 
велика частка праці Коцю-
бниського в редагуванні літе-
ратурного збірника „З пото-
ку життя", який вийшов 1905 
року. 

ЦІдірванс життьовими тур-
ботами Здоров'я вимагало лі-
кування. З цією метою виб-
рався Коцюбинський навесні 
1905 року за кордон. По доро-
зі заїхав до Львова, щоб зус-
трітися із знайомими. До 

лнкдень. Франко і Гнатюк, 
бажаючи познайомити гостя 
з місцевими народними зви-
чаями, повезли Коцюбннсько-
го до села Яйківці, до тамо-
швього священика о. Севери-
на Борачка, дядька знаного 
мнетця Севернна. Борачка і 
його брата Маріяна. 

Побував тоді Коцюбинський 
у Берліні, Дрездені, Відві, Ве-
неції, Фльоренції, Римі, Hea– 
полі. З Італії переїхав ще до 
Шваицарії. Додому вертався 
через Відень і Львів. 

Про свої враження з тієї по-
дорожі Коцюбинський досить 
докладно писав до своєї дру-
жини. Підсумками всього там 
сказаного може бути лист до 
Миколи Чериявського, шши-
саний у липні 1905 року — 
безпосередньо після повороту. 
В тому листі читаємо: 

„Врешті повернувся я з своєї 
закордонної мандрівки 1 знов 
ускочив в звичайний круг lirre– 
ресів. Можу похвалитися, що 
оди лось мені добре, багато ба. 
чвв і чув. Найбільше зацікавила 
мене Італія, яку я зіздив уз-
довж 1 впоперек. Теж доволі 
обдивився Швейцарію та пів 

в ласті написано; Львова загостив якраз під Вс- день Франції. Найгірше було ме-

ні в німецьких землях (Гсрма-
нія і Австрія), бо я не знаю 
німецької мови, але ft там якось 
обійшлося все добре. Приїхав 
додому хоч худий 1 втомлений, 
але значно здоров,шнй. Хороба 
моя. як показалося, розвилась 
виключно на нервах, на нерво. 
ВІЙ перевтомі, і зміна вражень 
зробила мені добре.,.” 

27 грудня 1906 року (за ст. 
ст.) засновано в Чернігові 
„Просвіту". Одним із ГОЛОВ-
нах ініціаторів її відкриття 
був Михайло Коцюбинський. 
Його й вибрано першим голо-
вою цього товариства. 

На терені „Просвіти" Коцю-
бинський працював щиро і 
віддано. Його праця не подо-
балася російській владі, і, на 
домагання губернатора, Ко-
цюбинськнй перестав бути 
членом „Просвіти". Сталося 
це у вересні 1908 року. За три 
роки влада закрила це това-
риство. 

Улітку 1908 року провів 
Коцюбинський один місяць у 
домі званого громадського ді-
яча Євгена Чакалевка в селі 
Коноятвка яа Полтавщині. 
Перебування на селі породило 
тоді одну а найкращих ліхсра-

ка Повстанська Армія в ре-
зультаті заходів ОУН. Своїми 
акціями УПА завдала серйоз-
ннх ударів німецькій скупа-
ційній системі, Б відділи не 
раз боронили населення Ук-
раїнн від німецького терору, 
а И ідейна платформа, разом 

політичною програмою 
ОУН, віддзеркалювала націо-
нальні та політичні прагнен-
ня українського народу. Пег 
редусім завдяки діям УПА та 
ОУН український народ вия-
ввв себе лід час другої світо-
вої війна як самостійний ло-
літнчнвй фактор на сході Ев-
ропи. 

Без ОУН та УПА і дій усьо-
го організованого ввзвольно-
го руху в період німецької 
окупації України, Україна 
була б тільки об'єктом політи-
ки двох воюючвх за неї імпе-
ріялізмів. її втрати серед насе-
левня та в матеріяльнвх доб-
рах були б без порівняння 
більші, а перед зовнішнім сві-
то.м склалось би враження, що 
московським комуністам та 
німцям вдалося не тільки зап-
дати глибоких ран украІнсь-
кому народові, , але також 
вбити в ньому саму ідею укра-
їнської державної самостій-
ностя. 

Проте не тільки німецькі 
окупанти відмовляли україн-
ському народові право на не-
залежність. На такому самому 
становищі далі стояла під час 
війки комуністична партія Со-
встського Союзу. Війна не 
вплинула на зміну традицій-
ної російської імперіальної по-
літнки щодо Українв, тобто -
намагання тотально підпоряд-
куватн собі український на-
род. Цьому не суперечила 
незначні поступка Москви ук-
раїнським національним acni– 
раціям на культурному від-
тинку у серері міжнародних 
взаємин. Ті "поступки мали 
тільки створити перед світом 
фальшиве враження, мовляв 
з перемогою Совєтського Со-
юзу над Німеччиною здійсню-
ються національні та соціяль-
ні прагнення украгасьхого на-
роду і він добровільно пряй-
мас поворот наставленої Moc– 
квою на Україні комуністнч-
ної влади. 

У той самий час московські 
комуністи розгорнули широку 
кампанію брехливих обвину-
вачень і очорнювання самос-
тійницької боротьби українсь-
кого народу проти гітлерівсь-
кнх окупантів, зокрема бо-
ротьби ОУН і УПА. Всупереч 
наявним фактам тисяч жертв 
борців за самостійність Украї-
ни. що чишіли опір німецьким 
займанцям. московські npona– 
ґандистн плямували їх як яі-
бито німецьких колаборантів. 
А разем з там ва територіях, 
відвойованих від німців, Моск-
ва відновлювала давній терор 
над українським населенням, 
що його жертвою падали тн-
сячі українських патріотів. В 
повоєнних роках сам Хрущов 
розкрив, що Сталін планував 
взагалі виселити українців з 
українських' земель, і цим він 
(Хрущов) підтвердив, що в 
своїх основних цілях проти 
України Москва зовсім не від-
різнялася від гітлерівської Ні-
меччшш. 

На переломі німецько-ра-
дянської 'окупації України, 
тобо при кінці 1943 та на по-
чатку 1944 року, україиський 
(Продовження на сторінці 3) 

турних речей Коцюбинського 
„Інтермеццо". 

Того ж самого року в серпні 
відзначуааво 1000-річчя Чер-
нігова. В рямцях цього свят-
купання відбувся тоді в Чер-
нігові 14-ий з-ізд, в якому Ко-
цюбивський брав участь. Але. 
як видно я листування, він не 
був задоволений з цих свят-
кувань, називаючи їх чорно-
сотенними. 

За літо Коцюбинський дещо 
поправив своє здоров'я, але 
восени знову занедужав. Ось 
що пвше він Чикаленкові: 

„Не везе мені: от уже більше 
-місяця дуже слабую, мало не 
згинув, бо хвороба моя поча-
лась таким сильним нервовим 
припадком, що я 40 годин кри-
чав як божевільний, і ніякі лі-
кн не могли нічого зробити, на-
віть морфій і хлороформ. Пото-
му як пішло одно за другим, 
то й досі не можу опам'ятатись, 
— іще не знаю, чи скоровайду 
з хати . . .” ' 
. . ІЗ грудня ст. ст. 1908 fe.fc 
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ДЕКЛАРАЦІЯ ЗП УГВР 
(Продовження зі сторінки І) 

народ, а зокрема його органі-
зовані визвольні сили, став 
перед важливим питанням, як 
в умовах пойоаного понево 
ленвя Москвою продовжувати 
визвольну боротьбу, яку досі 
ведено проти гітлерівських за-
гарбників. 

Насамперед ішлося про те, 
щоб перед обличчям великих 
небезпек, що ставили перед 
Україною та в умовах BOGHBO– 
го виснаження українського 
народу, він не залишився без 
центрального керівництва. 
Ішлося про те, щоб був на Ук-
раїні чинник, який іменем ук-
раінського народу, заявив би, 
що наш народ ніколи не nuro– 
диться з новим поневоленням, 
що його несе Україні Москва 
на зміну Берлінові, що народ 
не зупинить своєї боротьби за 
справжню державну яезадеж-
ність; за національну, соці-
яльну та політичну свободу. 
Водночас йшлося 'про те, щоб 
організовані та загартовані в 
протнніиецькш боротьбі під-
пільні і повстанські кадри не 
тільки зберегти від знищення 
апаратом терору, але щоб во-
нн стали чинником самостій-
ннцької політики в нових умо-
вах. 

Такий плян можна було, 
здійснити тільки при умові, 
що боротьба буде ведена від 
імени всього українського на-: 

роду, що за нею стоятимуть 
ширші народні кола і що нею 
керуватиме один центр. А 
втім до часу утворення УГВР 
керівництво і головний тягар 
підпільної боротьби лежав на 
ОУН, а повстанської — на 
УПА. Тепер же йшлося про 
те, щоб цей організований 
фронт українського внзволь-
ного руху завершити створен-1 
ням одного політичного ЦЄИТ-
ру якому безпосередньо мог-
ла б бути підпорядкована 
УПА як повстанська сила, в 
якій брали участь люди різ-
них політичних переконань. 
Йому також мала політичної 
підпорядкувати' себе ОУН. 
Водночас через участь в УГ-
ВР різних українських самос-
тійницьких елементів з різних 
частин України мала бути дс-
кумевтована соборна воля 
всього народу в його боротьбі І 
за самостійність. УГВР також) 
могла виступати і виступала 
як рівнорядниЙ самостійний 
фактор у взаєминах з іншими 

народами, зокрема з сусідами 
України. 

В умовах, що існували в 
лях (внутрішня боротьба між 
двома частинами ОУН, пасмв-
той час на українських аем-
ність колишніх українських 
партій у Галиинні, знекров-
лення Наддніпрянщини, страх 
перед німецьким і комуністич-
ним терором), створена в лип-
ні 1944 року УГВР не могла 
стати такою сильною і penpe– 
зентатнвиою, як того бажали 
її ініціатори, тобто Головне 
командування УПА і провід 
ОУН. Але іншого українсько-
го самостійницького центру, 
що в той час "був бя готовий 
перебрати на себе відповідала 
Вість за керівництво визволь-
иою боротьбою на Україні, не 
було, а пізніші роки показа-

І̂ ли, що взяті на себе обов'язки 
УГВР успішно виховала. 

Перш усього Українська Го-
ловна Визвольна Рада зразу 
заявили, що український иа-
род не визвас ані німецьких, 
ані російських зазіхань на Ук-
раїну, що вів їх відкидає і що 
буде продовжувати боротьбу 
за повну державну незалеж-
ність. Значення цієї заяви,що 
була включена в Універсал і 
Платформу УГВР, є історич-
не. Бо ці документи ПОЯВНЛН-
ся на українських землях у 
час, коли німці, хоч внсваже-
ні війною, далі заперечували 

І право українського народу на 
самостійність І холи на Украї-
иу сунула страшна схалінсь-
ка терористична машина, а в 
Москві ждали на повне підко-
рення українського народу. В 
таких умовах заяви І боротьба 
УГВР, як і ОУН та УПА, до-
кументували, що український 1 
народ не аишітулював. Вага! 
цих заяв такоя: у тому, що в 
їх обороні збройна боротьба) 
продовжувалася майже де 
сять років, що за них людні 
жертвували життя, що за ни-
ми стояла організована сила 
українського визвольного ру-
ху. 

В Універсалі та Платформі 
і в пізніших документах та 
енунціяціях УГВР виразно 
нав'язувала до боротьби укра-
їнського народу в період 1917-
21 років, до .традицій Україн-
ської Народної Республіки і 
тим самим тодішні революцій' 
ні ідеали української нації пе-
реноенла в сорокові роки ва-
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Увага! Честер, Па. і околиця! Увага! 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВЦА ПАРАФІЯ 

Усління Пречисто? Діви Мари 
у ЧЕСТЕР, Па. 

- відсвяткує -

ХРАМОВЕ СВЯТО 
у неділю, 30-го серпня 1964 року 

- лі слідуючою програмою: 
У неділю, дна 30-го серпня 1264 р. о год. 11-ій рано, буде 

відслужена TOP;KKCTUEHHA СВ. ЛІТУРГІЯ ДООКО-
личннм духівництвом Філя дп льфійськргр Деканату. 

По Св. Літургії відбудеться ПРОЦЕСІЯН1ІП ОБХІД довко-
ла Церкви з читанням Св. Євангелії. 

О годині 1-ій по пол. у залі Українського Народного Дому 
при 4-ift і Ворд вулицях відбудеться — 

. СВЯТОЧНИЙ ОБІД 
Цим запрошуємо все Українське Громадянство Чсстсру 

та околиць взяти участь у вашім Храмовім Святі. 
НАСТОЯТЕЛЬ І ЦЕРКОВНА РАДА 

УГВР проголосила демокра-
тичннй лад як програму укра-
їнського державного будів-
ншгтва та боротьбу за такі 
вартості, як свобода слова, 
друку, зборів, організацій, ре-
лігії та інші свободи', що їх 
позбавила українську людину 
комуністична реакція. Це 
також було тотальним запе-
реченням тієї дійсности. яку 
створили на Україні німці та 
яку знову принесла солстська 
армія. 

Висуваючи таку політичну 
та соціальну програму бороть-
бн, УГВР водночас нав'язува-
ла до тих ідейно - програмо-
вих процесів, які пройшли в 
ОУН в час німецької окупа-
ції України та до програмових 
ідеалів УПА. Тим самим УТ-
ВР, у своїх основоположних 
актах, відмежовувалась і за-
суджувала чужі українській 
духовості елементи тоталіта-
ризму і диктатури, які між 
двома світовими війнами, ді-
сталнея в організований ук-
раїнський н а ц і оналістичинй 
рух та завдали великої шкоди 
йому і українській визвольній 
справі в самій Україні і за 
кордоном. 

На доручення і під проводом 
УГВР були проведені.в захід-
ніх областях України чнслен-
ігі політичні акції, серед яких 
треба назвати зокрема бойкот 
„виборів" до Верховної Ради 
СОСР у 1946 році, допомога 
голодуючим з Наддншрянщи-
ии, які в повоєнні роки у ве-
лякій кількості прибували у 
західні області, самооборонні 
акції проти вивозів населення, 
акції проти насильної колек-
тивізації, русифікації. обо-

Східньо-Европейської Секції Бібліотекарів 
У днях 28-го червня до 4-го 

липня цього року відбувала'! слов'янську і східньо-етропей-
фесійної преси використати 

ся річна нпнддят^я Амернкаи-
ської Бібліотечної Асоціації 
(АБА), що об'одвуе 25,000 Ul-j 
бліотекарів, професорів, та 
науковців із лівнічно-амерн 
канського континенту. 

У Ю-тиденшіх н а р а д а х 
конвенції взяло участь кілька 
тисяч учасників, в тому бага-
то представників чужих дер' 
жав та декілька професійних 
бібліотекарів^ українців, з та-
ких університетів: Б. Будуро-
вич (Торонтськив Універсн-
тет) П. Гой (Нюйоркський 
міський Університет) А. Тур" 
чин, О. Кудрик (Індіяна Уяг" 
верситет), Д. Штогрнн, П. Ба-
б'як, В. Гуменюк (Іллвиовсь-
кий Університет). 

Пленарні сесії, сесії секцій, 
підсекцій, ділові наради, до-
ловіді. панелі, р е з о л ю ц і ї , ; 
книжкові виставки, мандрів' 
на виставка предметів ужива-
них кол. през. Кеннеді, вя-
ставка технічних здобутків я^ 
уладженні бібліотек, як та-
кож виставки технічних мож-
ливостей продукції і penpo– 
дукціі бібліотечних фондів, 
та споріднених галузей кни-
гозкавства, крім того товари-

ські зустрічі, та бенкети „алу-
міні" майже всіх шкіл країни 
— були .частиною різиородиоі 
програми конвенції. Вибора-
ми цеьтральннх керівних ор-
ганів асоціацій, ниборами ке-
рівних органів сотень секція, 
підсекцій, комісій, спорідие" 
них організацій та загальним) 
бенкетом закінчено програму 

В рамцях конвенції окремі) 
кількаразові наради проводу 

ронні дії на захист украшсь-1 Т а с е с і ю в і д б у л а т е ж Слов'ян-1 
ких Церков, зокрема в оборо- СЬКа j Східньо - Европейська 
ні Української Католицької Секція АБА, якою керувала 
Церкви та ін. Для ведення до- j президія в складі проф. Л. 
помоги визвольної боротьби І 
УГВР вислала за кордон свос 
Закордонне Представництво, і 
Генеральний Секрстаріят За-
кордоиннх Справ. 

Не маючи довший час змо-
ги впоратися з виявами ca.v.o– 
оборони українського народу, 
совстський уряд на Укра-
їні кількакратио звертатея з 

Міллер, голова, п-ні Е. Бюст, 
д-р А. Турчин, та 
Штогрнн — члени. 

Голова президії, одночасно 
діючий голова секції у звітній 
формі проаналізував пройде" 
ний перший рік існування 
секції, а далі у своїй доповіді 
зупинився над деякими проб" 
лемами, зв'язаними із розбу-J 

ганізованого визвольного ру-
ху, пропонуючи припинити 
боротьбу. Наскільки сер поз-
яшм був цей організований 
український опір, видно з то-
го, що останній з таких зак-
лнків появився з датою 30-го 

офіційними закликами до op– j довою слов'янських бібліотек 
в університетах та коледжах. 
Були ш и р о к о коментовані 
проблеми, зв'язані із закупом 
біжучнх книжкових J фондів 
як і т. зв. ОП (авт оф прінТ) І 
матеріялу, каталогізації та 
координації Стверджено тяг' 

грудня 1949 року, отже май- і кож ріст слов'янських універ-
же по п'яти роках теля за-
кінчення війни. Керована УТ-
ВР, визвольна боротьба здо-
була також розголос серед 
вільних народів, зокрема ко-
ли стали переходити частини 
УПА на Захід. Про силу ор-
ганізованого визвольного ру-
ху може свідчити також факт, 

ситетських бібліотек, а о д я с 
часио підкреслено в доповіді 
потребу окремого видання до-
шдннка всіх слов'янських ма-
теріялів в американських бі-
бліотеках. 

Доповідь була доповнена 
коррефератами та інформаці-f 
ями із набутого досвіду в ор-

rfW^^^vS^^^^^^^^^^^^v^^^^WAAAMvNAAAAAAAMW^v 

що ще в ІА55 році українські 1 ганізуванні слов'янських від-
в'яанів концентраційних табо- j ДІЛІВ на місцях, одо їх розпо-
рів і колишні учасники того 
руху буди в спромозі переда-
тн за кордон звернення до 
Об'єднаних Націй з протестом 
проти терору над ними і з ви-
иогами державної незалеж-
ностн України. Боротьба, ве-
дена організованим повспш-
ським і підпільним рухом під 

j час другої світової війни мала 
також широкий відгук у со-
встськнх і західніх пібліка-
ціях. 

(Продовження буде) 

ОКРУЖНА РАДА СУА в НЮАРКУ,Н.Дж. 
прн співучасті Відділів 

у ВІШАНІЇ, ЕЛИЗАБЕТІ, НЮАРКУ, НЮ 
БРАНСВИКУ, ПАСЕНКУ і П Е Р Т АМБОП 

— влаштовус -

дня 30-го серпня 1964 року 
ДЕНЬ СОЮЗЯНКИ 

на ПЛОЩІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ Ц Е Р К В И 
у WHfPPANY, N. J. 

В програмі: 
ВИСТУП РОДОВИТИХ ГУЦУЛІВ. ТАНЦЮВАЛЬНА 

ГРІГПА ВІДДІЛІВ СУА в ЦАСЕИКу , 
РІЗНІ НЕСПОДІВАНКИ. 

Початок — год. 1-ша по оол. Вчггуп: ЩІ.І6 

Увага Фюріхшуле - ДЯюн^ен! 
ТОВАРИСЬКИЙ З'ЇЗД 

б. студентів високих шкіл Мюнхену 
і б. мешканців Фюріхшуле 

- відбудеться — 

в днях 3-го і 4-го жовтня ц, р. 
на Союзіви,і 

Щоб забезпечити приміщання для учасіціків л'їзду і їх 
родин, проситься слати зголошеннл пкнайскорішо 

на адресу: 
U K R A I N I A N N A T I O N A L A S S O C I A T I O N E S T A T E 

Krrhnnksnn. N. Y. 
За Ініціативний Комітет: 

Володимир БДРАНЕЦЬКІШ Стелші КРАВЧЕЩОК 
Любомир ГУМЕНЮК Ярослав ЛЯІІГЕВІГЧ 
Роман ДАНДЛЮК Володимир МАРТПИЕЦЬ 

Ярослава ПАРАХОНЯК-РУВЕЛЬ 

в) У Токіо збудовано нову, 
довгу на 8 миль автостраду з 
чотирма шляхами для моторис-
тів, яка лучить летовнще з до-
лшюю міста: це облегшення ко-
жунікації переведено виключно 
з уваги на Олімпіяду, яка від-
будеться в Токіо в наступному 
році 1 стягне масу туристів з 
цілого світу. 

чала українська група бібліо-
текарів (П. Гой, Будоровнч, 
Ту-рчин, Штогрнн). 

В часі сесії вислухало до-
повідь П. Гоя (НюЙоркськиЙ1 

Університет) на тему „Довідч 
ник слов'янських І СХІДНЬО" 
европейських бібліотекарів ,̂ 
ЗДА і в Канаді; включаючи 
архівістів та довідкових СПЄ-
ціялістів". Доповідач корот-
ко подав про конечність та 
зміст заплянованої та розтю-
чатої ним праці. її засяг, нав-
чальні вимоги для включен-
ня. як теж плян збирання по-
трібних інформацій, та проск-
тів запнтника. На окремому 
засіданні проводу секції при 
участі представника АБА за-
тверджено назву праці та рі-
шено видати її з рамени асоці-
яції. Крім того вирішено в 
додатку до фахової та про-

ську етнічну пресу у справі 
збирання матеріалів. 
І При кінці нарад обрано но-
вий провід секції в складі: 
Д-р А, Турчин (Індіяна Уні-
версятет) — голова, п-і Е. 
Бюст (Колумбійський Універ-
тет) — заступник голови npo– 
^)есор Л. Міллер (Іллинойсь-
кнй Університет), д-р П. Го-
їіецький (Конгресова Бібліо-
тека), д-р Ледніцькнй (Калі-
фориійськии Уяіверснтет) — 
члени. 

Під час конвенції АБА -
окрему сесію відбули і члени 
Українського Товариства Бі-
бліотекарів, на якій nopyme– 
но та продискутовано ряд про-
блем, зв'язаних із такими 
-(деякі із ішх вже готові) в 
процесі довідннковимн npa– 
цями: 1) Довідник Українсь-
ких діячів у вільному світі 
під ред. Д. Штогрнна (Гу іс 
гу оф Юкрейніанс ія дн 
Фрі Вордд); 2) Індексація ук-
раїнської періодики - яку го-
лоаа товариства д-р Верес до-
вщ вже до 1962 p.; 3) Наук, 
український бібліографічний 
збірник за ред. М. Кравчука; 
4) Посібник довідкових ма-
теріялів про Україну, в onpa– 
цюваниі П. Гоя і Кароля Mafi– 
келя. (Гвайд то Юкрейніен 
Рефереис Букс бай П. Гой 
енд К. Майкел). Цей проект с 
спонсорований Г у в є р ським 
інститутом війни, революції і 
миру прн Стебфордському 
Університеті в Каліфорнії, г.к 
одна із 12-ох заплянованих 
праць цього інституту на 1965 
p., про що було повідомлено 
в програмі зТзду Американсь-
кої Асоціяції Славістів в Ню 
Иорку, в квітні 1964 р. 

Українські бібліотекарі бра-
ли активну участь у нарадах 

проф. Д^Конвенції а зокрема у нара-
'дах Слов'янської секції, де на 
56 присутніх було 6 україн-
ців. Прн тому із прикрістю 
треба ствердити, що на більш 
як сотню професійних укра-
їнських бібліотекарів в ЗДА 
тільки приблизно 5 процентів 
їх узяло участь у своїй про-
фесійній конвенції. Це на-
глядно далося відчути зокре-
ка в часі нарад Слов'янської 
Секції. 

"В" загальному треба ствер-
двтн. що українські бібліоте-
карі на терені ЗДА і Канади 
Кають великі можливості оп-
рацьовування у к р а ї нознав-
чнх довідкових матеріялів. та 
Матеріялів із ділянки україя-
ськоі національної бібліоогра-
фЙ таких потрібних посіб-
никін чи бібліографічних до-
иідннків „без яких часом на-
віть немислимі перші кроки в 
дослідженні будь-якої науко-
вої піюблеми". Що більше з 
огляду' на характер та важли-
вість довідкових матеріялів -
є можливість друкувати свої 
іграці в цій ділянці на кошт 
наукових іннститутів. в уні-
версіггетських видавництвах. 

Реасумуючж, р о з г о р нуга 
праця Слов'янської секції, як 
і наше Українське Бібліоте-
карське Товариство під про-
вОдом д-ра А. Турчина, та д-ра 
Вереса с в руках шщіяххвних 
людей. Можна буде зробити 
багато, коли більше нас 
включиться в працю, беручи 
Е не тільки як засіб існування 
чи тільки професію, але і на-
пДональний обов'язок. Дещо 

ВІДКЛАДАЮТЬ ПЕРЕСЛУ. 
ХЛ1ШЯ ЩОДО ТЮТЮНО-

ВИХ ВИРОБІВ 

Вашингтон. — Федеральна 
Торговельна Комісія повідсг 
мнла, що вона, покищо, від-
кладас аж до 1965-го РОКУ 
свою вимогу, щоб на всіх дог 
ках із цигарками були вмкцу-
вані написи про те. що курев-
ня с шкідливе для здоров'я. 
Це сталося на вимогу Палах-
ної Комісії для міжстейіової 
торгівлі, що очолюс конгрес-
меи з Аркенсо Орен Гарріс, 
який твердить, що конгресова 
комісія ие мала досі змоги дсг 
клади о перевірити цю справу, 
яку вже вирішила була окре-
иа Президентська Комісія в 
січні цього року, ствердивши 
на основі довгих студій, що 
куреннл цигарок спричиняє 
недугу пістряка легенів і різ-
иі недуги серця та кровонос" 
ннх судин. На основі заря-
дження Федеральної Topro– 
вельної Комісії на всіх пачках 
із цигарками вже від 1-го січ-
ня 1965-го року мала б бути 
надрукована осторога, що ку-
рення с шкідливе для здоро-
в'я, і що курець рискує своїм 
життям, коли вкладає в уста 
цигарки. Тепер дата Цієї осто-
роги пересунена на 1-го лнл-
ня 1965-го року. 

Посадник Клівленду зіт^е Ц. Сте^кд 
в 

У П Е Р Ш У БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
мого Незабутнього ЧОЛОВІКА 

сл. п. інж. АРТЕМА ЗУБЕНКА 
буде підправлена 

ПАНАХИДА 
Н А й о г о МОГИЛІ 

на Українському Православному Цвинтар! 
а Бавнд Бруку, Н. Д ж . 

29-го серпня 1964 р. о 12-ій год. дня 
Прошу Друзів, Приятелів і Знайомих 

прийняти участь. 
Д р у ж и л а ЄВДОКІЯ ЗУБЕНКО 

більше організованого зусил-
ля дасть можливість хоч час-
тинно заповнити прогалини в 
уїсраїнськіи бібліографічній й 
бібліологічній науці — що їх 
спричинила сучасна ворожа 
окупація України. 

Чергова Конвенція Асоція-
ції відбудутеться ь Дітройті 
в 1966 року. паї' 

^ЯЛ Закінчення зі crqp– 1-ої 
УЩrtM'p–tt^У,?рJfPJfTfF iWD ФУ' в а к а т а KD- Сметони 
ло слідне також у пізнішому 
деріоді аа^ятів і дискусії. 
Смуо доповідь дпнсвяхив 6е-
сідиик для анааіаи підстав 
модерлшї утісрашської внзволь-
НОЇ ПОГУІТИКИ В рЯМЦЯХ КОМП-
дексу болрхьби з комунізмом, 
як рівнош оглядові засадни-
чих проблем сучасної міжна-
родної світової політики. ВІД-
аовідаючії на запити, вій іи-
форліував точно про його дов-
голітню працю поборювання 
антиукраїнських барикад на 
міжнародних конференціях в 
просторі між Токіо і Мехіко та 
від Манілі до Стокгольму. Пі-
едя прийняття голова ЦК 
АБН-у дав інтерв'ю для ад-

Koppec– 
пондента місцевого литовсько 
го пів - тижневика ,jttpaa", 
яке появилось чергового дня 
друком. В понеділок, 17 cepjj– 
ня ц. р. Я. Стецько дав 40-
їрнітнннр англомовне іитер-
в'ю для редакторів литовської, 
лотиської та естонської груп 
На хвилях радіопрограми 
,,Ехо Прибалтики" на радіо-
етвнції Дабл-ІО-Екс-І-еН. Під 
час свого побуту тут перевів 
він низку розмов та відбув 
кілька конференцій з npo;;– 
ставниками не - українських 
груп АБН-у. як рівнож з 
членством та Управами Opra– 
иізацій Українського Виз-
вольного Фронту. 

ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ВІДДІЛІВ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

ФІЛАДЕЛЬФІЇ і ОКОЛИЦІ 
влаштовус 

з нагоди 70-ліття 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

БЕНКЕТ І БАЛЬ , 
який відбудеться 

в суботу, 24-го жовтня 1964 року 
в залях R1FLE CLUB 

8th Street - Tabor Rd - Філадельфія, Па, 
ІПО”ЧАТХЖ: БЕНКЕТУ о год. 6:30 веч., БАЛК) о год. 9 веч-І 

ВСТУП на БЕНКЕТ і БАЛЬ 5 дол.. на БАЛЬ 2 

ЯЕИЯНЯЯИЯЕ 
дол. 

ФФ 

УКРАЇНСЬКИЙ 
НАРОДИ Ш 

!І 

Завдання всіх Українців у вільному світі - безупинна 
боротьба із страшним ворогом, ідо нищить наш Народ. 

Причиніться також і Ви своєю жертвою і свосю працею 
для ВЕЛИКОЇ МЕТИ! 

Ф 
Велика мета вимагає сталих і великих жертві 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДАТОК НАДСИЛАЙТЕ: 
UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE OF AMERICA 

302 West 13th Street - New York 14, N. Y. 
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Замість і;в1т1п на могилу 

бл. п. о. ЄРЕМІЇ ІВАНА ОНУФЕРКА 
50 доларів ми КОДУЄ 

оклад ас 
д-р Володимир ОНУФЕГКО 

Замість клітія иа могмду 
св. п. проф. 

ГРИГОРІЯ УЛАСОВИЧА ДЕНИСЕНКА 
жертеуто ня потреба УВАЛ 

10 дол прів. 
Петро ОДАРЧЕНКО 

г?їЧ, 

КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 
влаштовус з доручення 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОІ Ц Е Н Т Р А Л І АМЕРИКИ І К А Н А Д И 

в днях 5-го, 6-го і 7-го вересня 1964 р. 
на кортах „СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 

І 

за індивідуальні першості 
УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ Ц Е Н Т Р А Л І 

АМЕРИКИ і К А Н А Д И на рік 1964 
і :иі мандрівні нагороди 

УНСОЮЗУ, УПРАВИ „СОЮЗІВКИ" та 
РЕДАКЦІЇ „СВОБОДИ" 

п поодинокій грі 
ЖІНОК - ЧОЛОВІКІВ - ОЛЬДБОЮ 

ЮНАЧОК - ЮНАКІВ. 
У змаганнях можуть брати участь змагуив (-кн) укра-

Інськогч) походження, яких Т-ва с членами УСЦЛК. 
Зголошеннл до змагань приймає: 

Mr. Bohdan RAK 
45-t l 49th Strwt - LOOK inland City. N.Y. U 1 M 

Т с л е ^ н : TW 8-768.^ 
до 27-го серпня 1964 p Додаткових лгологлеиь перед no– 
чатком змагань не прнпмаг.тьля. бо льосуваннл відбудеться 
перед змаганнями на засіданні Комісії змагань в Ню і 
Порку. Ямагуни чи іх Товариства подбають про зямовлсн-
ня игчлігів на ,СоюзІвцГ Замовлення проситься слати 
вчасно на адресу: 

" S O T U Z I V K A " 
Ulcralntan National Ass'n KtrUite — Кегпопкяоп. N. Y. 

Спортові Т-ва виготовлять прапорці у красках свойого 
Т-ва у виді прямокутника С2 X 3 фути) і передадуть іх 
проводові змагань. Побідішкн турнірів одержать нагорода 
та грамоти. 

Збірка всіх змагунів в суботу, 6-го верегпя 1964 року і 

А 

на басейні „СОЮЗІВКИ" J, 

ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
ЖІНОК - ЧОЛОВІКІВ - ЮНАЧОК ^ 

і ЮНАКІВ Щф 

ЗА ПЕРШОСТІ У С Ц А К 7^! 
ТА М Е Д А Л І УНСОЮЗУ ^-' 

Ковкурешці -будуть проголошені після 
замкнення зголошень. 

До конкуренції юначок 1 юнаків допускаються змагунів 
ронижче іб років. 

Змагун може брати участь тільки у двох індивідуальних 
ї конкуренціях. 

Зголотення до змагань проситься висилати до 3-го ве-
ресня ц.р. на адресу: А 

Mr. Bobdan R.AK "ЧДР 
43-S1 49tfa Street - LOOK lnJand City. Х . Ї . 11104 

Телефон: TW Я-7685 
Змагуліи подбають про замовлення нічлігів на „Согозід-

у „Веселці" — в год. 9 райку. 

.ці" на час змагань: 
"SOYI;ZIVK.V 

T"krninian National Лнч'п ИМлІг -
Збірка змагунів — 

ц.р., коло басейну. 
в год. 4:00, в 

Кегії”пклоп. N.Y. 
суботу, 6-го вересня 

Клюбове точкувашія буде переводитися 
і Л-3-1 у всіх конкуренціях. гінці подвійно системою — 

і 



Внснлас одягові І нові харчеві 
пачки на Україну через відому 
фірму „КОСМОС". Внсилі:ові 

' товарі у великому виборі. 

ВВ Праця Й 
9 HELP WANTED MALE 6) 

BUILDING OFFICE CLEANERS 
Portent A Waxen 

Досвідчені робітники НІЧНО 
Праця. Постійна. На Ню Иорк 

і Квінс. 
MacCtean Service Оо. 

249 - 12 Jericho Turnpike 
Веііголе, l-on(j Ічінші 

СТОЛЯРІ. ЩО РОБЛЯТЬ 
ФОРМ 11 

Робітники скриньок 
Столярі 

Помічники при ПЛЯСТНЧНИХ 
виробах 

Накладані 
До поширюваної фабрики ЦЄ-
ментових рам. Всі користі і доб-

рі умовний праці. 
Eastern Schokcrete Corp. 

Chimney Rook Ad. 
Bound Brook. N. .1. 
HO Я-1000 Evt. Sfi 

Ниніпемн S 
S Opportunity 
МАЛИП ХАРЧОВИЙ ( К Л Е Н 
Добре положення, добрий чинш. 

поміркована ціна. 

GOLDMAN AGENCY 
Ю Pike St. Port Jervla, N.Y. 

ГРОСЕРНЯ-ДЕЛІКАТЕССЕН 
Добри.1 дохід. 81.500 до 52,500 
тижнево. Зростаюча громада. 
Знаменито для подружжя. Тіль-
км недуга змушус продати 13 
літн. бнзнес. Ціна на скору trpo– 

даж. Треба оглянути, щоб 
оцінити. 

3202 Layton Avenue 
Bronx. N. Y. SY '.'-7178 
Перед 11 p. кличте ТА 2-ІвНЯ 

й Мешкання й 
4 ВІЛЬНІ КІМНАТИ 

З лазничкою до нннаймлення в 
Бруклині. Один бльох до під-

"яемки. 5 мінут до Ню Порку лі-
нісю Канарсі. 

Тел. EYerrreen 8-вВЗб 
Стефаиишин 

Історичне оповідання 
У ГОСТЯХ ДОБРЕ, 

ДОМА ЛІПШЕ 
Ціна - 85 ( 

" B V O B O D A " 
81-83 Grand Street 

JERSEY C1TY. N. J. 07S03 

ОМУА перед новим мистецьким сезоном 
В суботу 15 серпня ц. р. І ка в робітні покійного в ЛМ 

І відбулося засідання Головної J Клюбі з днем 16-го вересня 
Управи Об'єднання МЯСТЦІВ УІЦ. р Вирішено подбати про 

j домівці Літературно-мистець-1 видання окремого збірника, 
І кого Клюбу в Ню Порку. На і посвяченого творчості С. Лит-
засіданнл прибули з Філя- Івиненка, який одначе з тех-
дельфіі панове П Андрусів. і нічних причин не може бути 
ІІ. Капшученко, П. Мегик, СІ готовим до виставки, а засту-
Рожок: з Ню Порку панове А. питі, ного покищо звичайний 
Малюца. І. Паливода. Р. Па- (каталог Приступаючи до об-
човськин, Б. Певний. М. Че- говорення виставок, що були 
решньовський і пані Н. Сом- запляновані ще за життя С. 
ко. Відкриваючи це перше за- j Лнтпнненка. управа постано-
СІДаяНЯ управи після недав-
ньої смерте голови товариства 
св. п. Сергія Лнтвнненка, пер-
шнй заступник голови П. Ан-
друсів зарядив хвилинну мов-
чанку для вшанування пам'я-
ті покійного. Присутні npocro– 
яли мовчки, встаючи з місць. 
Після цього Андрусів ска-
зав декілька слів про Покій-
ного. зазначуючи, то його 
неждана смерть поставила то-
варнство перед важкими зав-
даннямн. Покійний С Лнтви-
ненко мав рідкий організацій" 
ний хист, що дозволяв йому 
знаходити спільний' знамен-
ник для багатьох ЯВИЩ і лю-
ДЄЙ. ОМУА треба далі змага-
тнея за існування,, бо органі-
зація перетривала вже понад 
дванадцять років і с майже 
одинокою мистецькою органі-
зацісю серед національних 
меншин Америки. Для цього 
треба буде в дальшому почут-
ті великої едности. яким ми 
можемо старатися заступити 
втрату покійного голови спіль 
ними силами для продовжу-
вання праці-і збереження ор-
ганізації. 

Після відкриття на денному 
порядку була такі справи: пе-
ревірка позицій управи і ко-
роткі звіти з існуючого стану: 
справи виставок; справа па-
м'ятннка Гетьманові Мазепі 
на Союзівці роботи пок. С. 
Лнтвнненка: назначений ре-
ченця Загальних Зборів 
ОМУА і різне 

Присутні одноголосно наз-
начили першого заст. гол. ГІ. 
Андрусева новим головою то-
вариства до часу наступних 
Загальних Зборів. Заступнн-
ками залишаються колеги А. 
Малюца і В. Певний, а с та-
кож решта управи в такому 
складі, як вона була обрана 
Загальними Зборами від 29 
грудня 1963 р. Короткий звіт 
з діяльності! подав А. Малю-
ца. .назначуючи, що ЛМ Клюб 
задумує почати сезон Вечором 
для вшанування пам'яті С. 
Лнтвнненка. Об'єднання пля-
нус влаштувати посмертну 

вила не влаштовувати вистав-
КЯ з нагоди Шевченківської 
Конференції у Вашингтоні з 
огляду на поважні організа-
ційні зміни і труднощі матері-
яльного порядку. На вересень 
залляноаано теж викриття ін-
днвідуальної виставки п. Зої 
Лісовської-Ннжанківської. що 
прибула з Европн. В справі 
одинадцятої збірної виставки 
ОМУА. що мала бути прнсвя-
чена ІПевченкові. і про яку 
було розіслано обіжник в чер 
ВВІ ц. p.. Головна Управа вн-
ЯСНЮС тим колегам, які вияв-
ллють свої застереження до 
постанов цього обіжника, що 
немас ніякого ,кондіціо сі-
не ква нон". 

Виставка буде черговою 
збірною виставкою дійсних 
членів ОМУН і запрошених 
гостей. Вибір творів буде пе-
реведено дуже уважно, але 
немас ніякого примусу щодо 
Шевченківської тематики чи 
обмежень щодо скількости 
експонатів для членів ОМУА. 
Бажане, щоб колеги надснла-
лн щокращі твори, щоб рівень 
виставки був справді вищий. 

Новий український професіоналіст „Канадійська Теребовля" 
Дня 9-го червня 1964 р. а(д- j Бунецькою, донькою д-ра Во-

булася градуація Юрія Бара- лоднмнра і Ольги Бувецьких. 
новського на доктора дентнс- П-на Арета с студенткою 1 сторіччя в 1967 р. Всі націо-
тнкн при Університеті Лойолі коледжу -в Алтолі, Ілл.. детальні групи Канади відмічу-
в Шнкаго. ; студіювала соціологію і пснхо- ватнмуть з тої нагоди своїдо-
. Юрій Б а р а н овський. синологію, членкинею старшо-пла Ісягнення в цій країні на про-
д-р Стефанії і д-ра Романа Ба- стунського куреня „Лісові тязі останнього сторіччя. Юві-
рановськнх, по приїзді до Мавки", а к а д е м і ч н о г о т-ва 
ЗДА в 1949 р. закінчує серед- ..Обнова" і разом з Юрісм на-
ню школу в Фествіл, Аркензо. лежать до Пластового Відділу 
і безпосередньо зголошується! УНСоюзу. 
як резервіст, до військової! ВІНЧАННЯ перевели ВПреп. 
служби, яку відбуває спершу о. Іван Прокопович і ВПреп. 
в Форт Смит, Аркензо, а зго- о. Монсіньор С. Кнап в укр. 
дом під час університетських кат. катедральній церкві сн. о. 
студій в Шнкаго, Ілл. Ннколая в Шнкаго. 

По одержанні диплому лі- Безпосередньо по вінчанні 
каря-дентнета, успішно про- і молода пара виїхала до Сан 
ходить стейтовий іспит, набу- Антоніо в Тексасі, де Юрій 
ваючн право вільної практики : відбував спеціальний вишкіл 
в стейті Іллнной. у військовому медичному ЦЄН-

Юрій Барановський є чліе-,трі, а в половині серпня nepe– 
ном старшо-пластунського ку-ііхала до Гонолюлю на Гавай-
реня ..Вовкулаки", академіч-1 ських Островах, де Юрій від-
ного товариства ..Обнова" й; буватиме у військовому ме-
інших академічних товариств j динному центрі трирічний 
при університеті Лойолі. ; контракт в характері лікаря-

В два тижні по одержанні 1 дентиста. а Арета докінчува-
диплому. то с 20-го червня on-jTHMe два останні симестри сту-
ружується з панною Аретою дій. Н. М. 

Реченець зголошування домагань воєнних 
відшкодувань продовжений 

Як відомо, громадяни ЗДА-
мерики мають змогу домага-
тися відшкодувань за шкоди 
та втрати, що їх понесли під 
час 2-гої світової війни внас-
лідок воєнних дій на основі 
закону 87-846, що зветься 
„Дженерал Вор Клеймс Акт'ь. 
Реченець вношеная зголо-
шень про ті відшкодування 

як бувало досі. Твори на цю МНнав 15 липня 1964 року, 
виставку треба надсилати на Внаслідок численних прохань 
адресу ОМУА не пізніше до заінтересованих осіб, що з pb– 
7-го листопада ц. p., як було н н х причин не мали змоги в 
сказано в обіжнику. Реченець означеному реченці внести 
Загальних Зборів передбачено С В О Ї Х зголошень та аплікацій 
на половину лютого 1965 р. д о Комісії у Вашингтоні (Фо-

Р. Пачовський рейн Клеймс Сетльмент KOMJ– 
Секретар ОМУА 

-

ся тими справами, голова П 
Бдвард Д. Ре проголосив, що 
Комісія скористала з прислу-
говуючого П права і продов-
жила реченець зголошень до 
дня 15 січня 1965 року. 

Ця Комісія розіслала понад 
60,000 листів з ПОВІДОМЛЄННЯ-
ми про це своє рішення,однак 
багато з них пошта звернула. 
не доручивши їх, бо в. міжча-
сі заінтересовані особи змінн-
лЯ місце свого перебування. 

Втрата майна, його зннщен-
ня або пошкодження мусіла 
заіснувати в часі між 1 верес-
ня 1939. і 8 травнем 1945.. як-
що йде про деякі країни Ев-

Ціла Канада підготовлясть- Служби Божої в Канаді. Для 
ся, щоб гідно зустрічати своє англомовного читача с окре-

мий вступ в англійській мові 
а залучена мапа при кінці 
книжки є помічним дорого-
вказом для тих, що скорше чи 
пізніше схотять відвідати цю 
історичну місцевіст .̂ 

Видання можна, j набути1 в 
книгарнях ,afo просто 'У ,Мґ-
давннцтві. ' ."л ” 

Ціна книжечки тільїф 90 
центів і 10 центів .пересадка. 

Григорій Китастий в Шикаґо творить при І 
ОДУМ-і ансамбль бандуристів 

Григорій Китастий, органі-
затор та довголітній керівник 
капелі бандуристів ім. Тараса 
Шевченка перебуває тепер в 
Шикаґо. 

Філія ОДУМ-у в Шнкаго, 
створивши кільканадцять 
мистецьких одиниць. в тім 
числі н струнну оркестру в 
кількості 60 осіб, приступила 
до організування кобзарсько-
го ансамблю. ОДУМ вже прн-

vacation Ш Щ Вакації ^ 

ВІДПОЧИНКОВА ОСЕЛЯ 

SHANGRl LODGE 
Jf Положена серед чудових гір Гантвру (Кетскіл) над 

річкою, серед соснового лісу. 
J Близько до української церква. Свобідна купіль у влас-

Ній річці та риболовля. 
J Харч добрий, здоровий, на бажання дістичннй. 

ЩНИ ПОМІРКОВАНІ. 
Властитель Оселі ТЕОДОР ЛЕШКО 

66 St. Mark's Place NEW YORK 3, N. Y. 
Tel.: GR 3-6145 

Тел. Оселі: Lexington 2921 
Доїзд автобусом до Гантеру а з Гантеру телефонувати 

Lexjngrton 2921 по авто. 

виставку творів С. Литвинен- д б а в велику кількість бандур 
^ ^ для проектованого кобзарсь-

кого ансамблю. 
З приїздом до Шикаґо відо-

МОГО Й ЛЮблеНОГО КОМПОЗИТО-
ра і бандуриста Григорія Ки-
тастого який свосю капелею 
роками полоняв душі україн-
ців. філія ОДУМ-у приступи-
ла до зреалізування наміче-
ного пляну. Григорій Китас-
тнй хоче передати свої знання 
і любов до нашого національ-
ного інструменту бандури на 
раз в руки цій молоді. До 
ансамблю будуть прийматися 
всі бажаючі, незалежно до 

^г^^^^v^^^^v^^^г^^s^^Sk^^г^s^г^s^sk^^гv;^'2b 

щ о й н о ВИЙШЛА ДРУКОМ КНИГА ПОЙ-
ТИЧНОІ І ПЕРЕКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТИ З А -

МУЧЕНОГО НА КОЛИМІ ВИСОКОГО МАЙ-
СТРА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА, 

ПОЕТА-НКОКЛЯСИКА 

Михайла Дран-Хмарн 
„ П О Е З І Ї " 

ЦЕЙ 300-СТОРІНКОВИИ т о м о х о п л ю с 
ТВОРИ М. ДРАИ-ХМАРИ ВІД ПОЧАТКІВ 
ЙОГО ЛІТЕРАТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ ДО ОС-
ТАННЬОГО ТРАГІЧНОГО ВІРША „І ЗНОВ 
ОБВУГЛЕНИМИ СІРНИКАМИ НА СІРИХ 

МУРАХ СІРІ ДНІ ЗНАЧУ . . . 
Ціна кннжкя в твердій оправі 14.00 

Замовляти: 
" S v O B O D A " 

i l-88 Grand Street Jersey City. X. J. 07S0S 

Мойсе Чомбе ангажує вояків з-посеред 
південних африканців і втікачів 

і 

ОБ'ЄДНАННЯ УКР. ПИСЬМЕННИКІВ „СЛОВО" 
видало нову ПОВІСТЬ 

Василя ГАПДАРІВСЬКОГО 

ЗАЯЧИЙ П А С Т У Х 
Книжка мас 162 сторінок. 

Окладника та ілюстрації НІпн С. КЛПМОВСЬКОТ. 
Повість чнтасться з непослабним інтересом, як дорослими, 

так і молодшим 
КРИТИЧНІ ВІДГУКИ 
Я щиро радію появі цього твору 

„Нові Дні". 
Напевно батьки будуть влаштовувати вечори родинного чи 

тания „Заячого Пасуха" . , Дм. ГРЛТПЕЦЬКИИ -
„Українські Вісті". 

Мальовничу казку розгортас перед нашими очима автор . , 
їв. СМОЛШ - „Свобода". 

ЦІНА книжки — 2.00 дол. 
Замовляти: "S У О В О D А" 

'" Р. О. Box 346 - Jersey City, N. J. 

ПОКОЛІННЯМ. 

Василь ЧАПЛЕНКО 

Леопольдвіль.- Конґолій-
ський президент Мойсе Чомбе 
стоючи перед загрозою nepe– 
моги комуністичних партиза-
нів. маючи здеморалізовану 
власну армію і не маючи надії 
на військову допомогу від ін-
ших африканських країн по-
чав ангажувати платних на-
с:мннх військовиків, здебільша 
тих, які вірно служили йому 
колись, як катанґііїському 
президентові. Це здебільша а-
вантурнстн. професійні вояки, 
головно білі з Південно . аф-
рнканського Союзу і з обох 
частин Родезії. Мойсе Чомбе 
мас своїх емісарів, які nepe– 
водять набір добровільців до 
його армії, за оплатою по 280 

шин оф ГО. С І що займають-j ропи, між якими с названі 
Польща. Чехословаччина, де-
які частини Мадярщннн і Ру-
мунії, Югославії, що можуть 
в першій мірі інтересувати о-
соби українського походжен-
ня. Відшкодування передба-
часться за втрати на недви-
жнмому майні а також на ру-
хомостях. якщо такі можна 
докладно означити та оціни-
ти. 

Виплата відшкодування, 
якщо його прихильно ПОЛ8ГО-
днть згадана Комісія у Ва-
шингтоні, наступить через Се-
кретаря Скарбу ЗДА з лікві-
дації німецького майна, що 
його забрав американський 
уряд під час 2-ої світової вій-
ни, тоді у воєнних діях з ні-
мецькою державою. 

Заінтересовані особи повин-
ві скористати з продовженого 
реченця зголошень про воєнні 
відшкодування за втрачене 
майно, якщо досі не мали на-
годи цього зробити. Треба па-
м'ятати, що тягар переведен-
ня доказу про втрату власно-
го майна, його вартість, точне 
положення ітп. належить до 
пошкодованого, який повинен 
про це заздалегідь старатися. 
Покищо, одначе, щоб не втра-
тнти реченця, повинен ЗГОЛ0-
сити свою претензію на офі-
Ційній формі аплікації, що її 
може отримати з бюра Комі-
сії, якої точна адреса о: 
The ForeiRn Claims Settlement 
Commission of the United 
States, i l l - 20th Str. 
Washington. D. C. 20579. 

якої вони організації налв-
жать. Для всіх, без внйнятку, 
вступ до ансамблю бандурвс-
тів відкритий. Усі ті, що бажа-
ють грати на бандурі чи нале-
жати до ансамблю, можуф 
зголошуватися в домі ОДУ-
М-у при 2516 Вест Дивіжеа 
вулиці в понеділок, середу і 
п'ятницю від 6:30 до 9 вечора. 
Приймається до ансамблю .чо-
лодь. хлопців і дівчат, від 14-и 
років, як також і старших ві-
ком осіб, що мають бажання 
грати на бандурі, співати в 
ансамблі та мають слух і го-
лос. Студійний період гри на 
бандурі буде безкоштовний. 

Григорій Китастий даватн-
ме також радо приватні лекції 
гри на бандурі та фортепіано 
для молоді й молодшого віку 
як 14 років, як також і для ін-
шнх бажаючих опанувати 
мистецтво гри на бандурі 

Рівночасно допомагатиме 
українській громаді в Шнкаго 
в настроюванні фортепіянів. 

О. К. 

лей федерації Канади мас ви-
няткове значення для україн-
ців. що багато зусиль і труду 
вложнли в розбудову цієї кра-
їнн, зокрема, якщо йде про ос-
воення цілинних земель захо-
ду Канади. Тому не одна по-
дія й не одне місце в цій піо-
нерській праці стали історнч-
ннмн не тільки для українців 
Канади, але для всіх горожан 
цій країни. 

До таких історичних місць 
належить Теребовля в Маніто-
бі,де в 1897 р. в дні 12 квітня, 
була відслужена перша укра-
їнська Служба Божа, що. її 
довершив перший українсь-
кий священик в Канаді о. Hec– 
тор Дмитрів, що прибув сюди 
зі ЗДА. 

Ці дослідження зробив ав-
тор ..Канадійської Теребовлі" 
д-р Михайло Марунчак. Він 
зібрав цей матеріал в стисло 
науковій формі „Загальна Бі-
бліотека УКТ" видала це ок-
ремою публікацією. 

Цими дослідами зацікавн-
лися місцеві урядові чинники 
і в дні 8 липня вирішили, щоб 
цю подію належно вшанува-
ти it місце, де був закопаний 
в дні 12 квітня 1897 р. перший 
український Хрест Свободи 
належно впорядкувати й на 
ньому відбудувати цей Хрест 
Свободи та зберегти його, як 
історичну подію та пам'ятку 
для будучих поколінь Кана-
ди. 

Видання „Канадійська Те-
ребовля" мас на цілі закріпн-
тн цю подію в писаній формі. 
В ньому докладно змальовано 
тло цісї події та переживання 
наших піонерів. В цьому вн-
данні обширно висвітлюється 
nfSamo першого організатора 
українського церковного жнт-
тя в Канаді о. Нестора 
Дмнтрова. При кінці своєї пра-
ці автор дас вичерпну відпо-
відь. чому не Вінніпег a Tepe– 
бовля коло Давфину стала 
місцем першої української 

Адресувати: 
GENERAL LlBKAKY 

UKT 
116 Noble Ave. WlonlDeg 5. 

Canada' 

t 
Посмертні згадни 

MACHHR ГРІІГОРШ, член 899 
Шдд. УНС „Л-гвя" в Шика 
го, Ілл., помер 24 червня 1964 
р. Покійний був кооператнв-
ннм та спортовям діячем, так 
в Краю, як 1 на новім місці 
поселення. Похорон відбувся 
37 червня ц, р. на цвинтар ся. 
о. Ннколая, де Ного попроща-
лн від кооператів дир. Тмм-
цюрак, а від Т-ва ,.Леин" .м:р. 
Дачншвн. 

Вічіш Йому Пам'ять! 
Красиш:, секр. 

48 К. ТШ 84. 
І ї в В І И М , New York Ottj 

В С І 
ШКІЛЬНІ к н и ж к и 
НА СКЛАДІ в АРЦІ 

Щ РіаНе а 
ковв бюро Українське Веселкове 

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

Tel.: OR 5-7480 
— висилав — 

НАДАЛІ ПАЧКИ З ОДЯГОМ 
і н о т ХАРЧЕВІ. 

Урядові години: від 8:80-7 аеч. 
Субота до 6-ої аеч. 

В неділю через липень і серпень 
БЮРО БУДЕ ЗАКРИТЕ. 

4Ф0ФФФФФФФФФФЛі0ФФФФФФ0ф0ф0ФФ0Фг 

ШІ Розшуки ill) 

засекречено приземлюва.'інсь 
на летовищі під столицею 
Конга. привізши туди 65 та-
ких білих професійних воя-
ків-добровільців. З-посеред 
чорних африканських дер-

жав, до яких звернувся був 
Мойсе Чомбе з просьбою прн; 
слати йому з допомогою свої 
війська. Етіопія і Нігерія бу-
цімто були схильні зробити 
це, під умовою, що інші афрй-
канські держави не будуть 
противитися цьому. Тому, що 
Мойсе Чомбе с в очах різних 
африканських ґоловно ліних 
- лідерів експонентом захід-
ніх „імперіалістів", і тому, що 
чорні африканські лідери о-
собливо атакують Південну! 

В ВШШОТШЦ JEraGBJlKH", 
датачого журналу появаласт 

друком книжечка 
НАРІЖНОЇ 

дол. місячно. З отаких білих j Африку і Південну Родезію, 
добровільців твориться вже за тамошню біло - расову по-
швндкнм темпом ударні час-Ілітику. то Чомбе втратив на-
тнни для війни проти кому-дію на допомогу-збоку своїх 
ністнчннх партизанів Іїівден-j чорних африканських земля: 
но-афрнканські літаки двічі ків. 

Ґ 

Вже появилася книжечка для НАЙМЕНШИХ: 

ЗАБАВКИ МАРТУСІ 
ЛУКА ХРАПЛИВА 

Із прегарними, двобарвними маліовкамв 
НШИ МУДРИК-^^ИТЬ 

Ціна тітькн — 5 1.00 
Можна замовляти у книгарні „СВОБОДИ". 

"SYOBODA" - P. О. Box 34й - Jer^y РНу З, N. j . 

Казна про трьох 
ведмедиків 

Ілюстрації к оохладвааа 
Остра ХОЛОДНОГО 
Ціна: 0.S0 дол. 

Заковленна 1 иялввгтегь прося-
мо надсалата до: 
S V O B O D A 

P. О. Box 346 
JERSEY CTTY. NJ. 

-L-- l -

ф Північно - в'єтнамське pa 
діо твердить, що амернкансько-
му старшині летунства Еверет-
тові Альварезові. який дістався 
в тамошній комуністичний по-
лон під час бомбардування Пів-
нічиого В'стнаму б серпня ц. p., 
ведеться добре. Так буцім-то 
твердить сам Альварез в листі 
до свог.і дружини, що живе в 
Каліфорнії. Але комуністи про-
мовчали, чи того листа дійсно 
переслано дружині полоненого 
старшини. 

ф Донька померлого прем'єра 
Індії Джавагарлала Неру, Ін-
діра Г'анді, була обрала до так 
званої Державної Ради, себто 
вищої палати індійського пар-
ляменту. У Державній Раді с. 
представники провінцій, коли в 
нижчій палаті посли з вибор-
чих округ. Індійський прем'єр 
Ляль Вагадур Шастрі покликав 
Індіру Ганді до свого ,v'paflj–, 
як міністра інформації і радіо-
писнлань. 

НІІКОЛАП ВІЛІЧАК, доагол1т-
ній член Т-аа „Зоря" — 69-нй 
Шдд. УНС в Ню Норку, по-
мер 14 квітня 1964 р. в Col– 
cheeter, Conn. Народився 1886 
p. в м. Богородчанж. Залишав 
в смутку прибрану дочку Юс-
тину а родиною на Зах. Укра-
teL 

Вічна Йому Пам'ять! 
їв. Ріапнк, секр. 

ІВАНІСТЕПЬ 
пошукус за своїми сестрами 

ЮСТННА 1 ГАНЯ 
зі с. Рудавка, пов. Коросно — 
батьки Гриць І Анасталія Стець. 
В 1944 р. перебували у фармера 
в Німеччині, над французькою 
границею. Хто звав би про ннх, 
або вони самі, прошу писати на 

адресу: 
lwan 8ТЕС 

Box 286 Tuse:iruw.is. Ohio 

РОЗШУКУЮ Михайла ОВЕІІКА 
та М. ІІССНЯРСЬКИП (скри-
паю з Великої України. Голо-

ситнея на.адресу: 
Дарія ВАЧІІНСЬКА 

336 W. Chentnut Street 
Lancaster, Pa. 

АННА ГРАМОІДіКА. членка-
:іасношшцл 1.37-літня фін. ге-
кретарка Т-ва „Любов" — 
373 Відд. УНС в Ст. Луїс, Мо. 
Померла Ю серпня 1964 року, 
проживша 76 літ. Покійна на-
родилася 13 березня 1888 ро-
ку в с. Рогізна, пов. Самбір, 
Україна. То ЗДА прибула в 
часі першої світ, війна, а до 
УНСоюзу вступила в 1928 р. 
Покійна залишила в глкбохо-
ку смутку 2 санів Івана 1 Не-
тра, дочку Анну і зятя Григо-
рія, 3 внуків, сестру з родн-
иоіо в Америці. І 2 сестри в 
Україні. Похорон відбувся 13 
серпня з пох. зав. до Правос-
лааиоі Церква св. Тройці, а 
відтак на цвинтар Sunset при 
участи членів родини, крев-
иих, зшійомах. приятелів та 
члешипіь Відділу. 

Вічна їй Пам'ять! 
В. Івастотяк 

ВАСИЛЬ ОКРЕПКІПІ. член 21 
Відд. Запорізька Січ УНСокь 
зу в Джансон Ситі, Н И.̂  по-
мер 21 липла 1984 р. ІІОКІЙ-
иий походив з с ІІокутці, DOB. 
Рогатин, Україна. До' ЗДА 
приїхав в 1909 р. І став чле-
иои УНС. Покійний ПОСЄЛВВ-
ся в Нюарк Виллей. Н. Ич і 
там провадив господарку до 
епосі смерта. Полишав у 
смутку дружину Анну, 2 донь-
ки, 3 синів, внука, а па Укра-
Іні брата і сестру. Тлінні Ос-
таики поховано на цвинтарі 
Укр. Прав. Церкви св. Івана 
Хрестителя, до якої 1 належав 
в Джамсон Ситі, Н. И. 

Вічіш Йому Пам'ять! 
Управа 

гг-
Маг,мо на складі: 

А. ДРАҐАН: 
Український Народний Союз 
у минулому і сучасному 
(1894-1964) 

Ціна 11.00 

У століття смерти Тараса Шевченка 
Доповіді S1.25 

Іван ЦИБУЛЬСЬКИИ: 
На крилах туги і мрій 

Вірші 1 пісні - „ - „ , . . . 52.00 
Д-р Любомнр ВИНАР: 

Історія Українського раннього 
друкарства - 1491-1600 Ціна „ „ J2.00 

Замовлення висилати ва адресу: 
SYOBODA - Р. О. Box 346 - Jersey City, N. J. 0784U 

-Sr 

Пошукую кузина ІВАНА ГРИ-
ВШ і його сестру МАРИНУ. 
що мешкала в Галичині 50 літ 
тому, перед приїздом до Амерн-
ки з мамою ЛИПОЮ ГРИВНІ. 
з дому КУДЛОВСЬКА. Я була 
би щасливою довідатися про П 

місце пересування. 
М. KUDLOWSKA 

с7о Mr. В. Н. B:irtlctt 
1568 Маяк. Avenue 
Lexington,. Mass. 

Ш 

Ш Reai ЕяШіе а 
Магмо дуже гарні 

ДОМИ І ПЛОЩІ на ПРОДАЖ 
в околиці Glen Spev. Barrvville 

Yulan, N. Y. 
GOLDMAN AGENCY 

85 Pike St. Port Jc-rvis. N.Y. 
598-4711 

0 BESORTS FOR SALE a 

. KERHONKSON. N.Y. 
Вдова продасть з втратою 15 
род. літній ресорт, 2 1 3 кімн. 
боиґала і помешкання. Всі удо-
гіднеиня. Касино. басейн. 11 ;n:– 
рів, біля "Country Club". Мусить 

продати. 
Тел. Ню Порк -

1)1 6-1373 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛВВИ 
УПСОЮЗУ; 

Ш PDNERAL D1BECTOB8 9 
Г 

Ljftwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNEPAL OffiECTORS 
A1R CX)NblT10NED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Servlcea. Are Available 

Anywhere in New Jersey. 
861 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
IRVINGTON, N. J. 

ESaex 5-5655 
а ч в в м ш и и м н ш н а ш і 
Theodore WOUNN1N, inc. 

Директор 
Похоронного Зааедеаша 
128 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N. Y. (t) 

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИЙ 

Займавться Похоронами в 
BRONX BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

кевтрольованй.. тевшература. 

Модвриа каплиця до уаагтжу 
ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST ltb STREET 

NEW YORK. N. Y. 
TtLz ОВсаагб 1-6866 

ТАРЗАН, ч. 5295. Хто х и т р і ший? 


