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Пал* ВІЧ, Флорида — 
Новообраний президент Джан 
Ф. Кеннеді при кінці минуло
го тижня докінчив організа
цію свого уряду і на понеді
лок і вівторок, 10-го і 20-го 
грудня запросив до себе демо
кратичних провідників в спра
ві здійснювання програми в 
Конгресі. До Паям Бгч прибу
вають спікер Палати Репре
зентантів О м Рсйбнрн і сена
тор • демократ із Монтани 
МаАк Мансфілд, який с пе
редбачений на провідника де
мократів в Сенаті на місці мі
це . президента сенатора Лин-
дона Б. Джаясоиа. Гадають, 
що Джансоя гратиме велику 
ролю в Конгресі, бо вій мас 
впливи між сенаторами, як 
довголітній провідник демо
кратів в Сенаті Провідник де
мократів в Палаті Репрезен
тантів конгресмен Дяит Мск-
Кормек”із Маесачусетс не міг 
прибути, бо мас багато праці 
в свойому стейті. За найваж
ливіші законопроекти в ново
му Я7-му Конгресі вважають 
такі: Федеральна допомога 
для старших осіб в рамках со. 
іііяльного забезпечення; до
помога районам із більшим 
числом безробітних; збіль
шення мінімальної платні за 
годину праці з одного долара 
до $125; федеральна допомо
га шкільництву. Кеннеді ду
має і про те, щоб змінити ре-
ґуля мін праць Сенату, щоб 
внеможливнти довгу обструк
цію в цій Палаті Конгресу, 
але при цій справі негайно 
прийти може, до розбиття між 
південними і північними де
мократами. Кеннеді наймену
вав в неділю 18-го грудня п-і 
Елізабет Смнт is Каліфорнії 
на скарбника ЗДА, яка пе
рейме цей nets- від республі
канки п-і Лйяі Бенкер Пріст. 

В суботу 17-го грудня пре
зидент • елехт Джан Ф. Кен
неді закінчив вибір свого ка
бінету, найменувавши на пост 
головного пошмайстра Дж. 
Кдварда Лея. 46-річний прав-
ннк Едвард Лей не с актив
ним політиком, він працював 
як янконний урядовець в за-
безпеченевій компанії в Калі
форнії. Тепер вія буде коруна, 
ти одним із найбільших під
приємств у світі, бюджет я-
кого виносять {3.800.000.000 
річно, в тому майже $800,000,-
000 дефіциту. В п'ятницю 16 
грудня Кеннеді найменував 
на секретаря скарбу республі. 
калця Даглеса Д Li лона, який 
тепер с підсекретарем в дер
жавному департаменті для фі
нансових і економічних справ. 
Того самого дня 16-го грудин 
президент . елект найменував 

та Ф. Кеннеді. Діллон заявив, 
що і президент А й з є н г а-
в є р і виде . президент М. Нік-
сон не мають жадних застере
жень проти того, щоб Діллон 
займав пост секретаря скарбу 
в уряді Кеннеді. Найменуван
ня брата Роберта на важли
вий пост генерального проку
ратора викликає спротив ие 
тільки серед республіканців, 
але і деяких демократів, бо 
досі не було випадку, щоб 
президентів брат був членом 
кабінету. Кабінет нового пре
зидента складасться з таких 
членів: державний секретар 
— 51-річняй Дін Раск, пре
зидент Рокефеллеровоі Фун
дації; секретар скарбу — Д. 
Діллон; секретар оборони — 
44-річинй республіканець, ди
ректор Форде тої Компанії Ро
берг МекНамара; секретар 
внутрішніх оправ — 40-річний 
К о н г р е с м е н 3 АРІЗЧНЯ С.ТКШІТ 
Л. Юдолл; секретар торгівлі 
— 62-ргчяий губернатор із 
Північно? Каролайни, Лютер 
Г. Годжес; секретар здоров'я 
і суспільної опіки — 50-річ-
ний губернатор із Коннектн-
катАбрагам' А. Рібікофф; ге
неральний прокуратор — 35-
річний Роберг Ф. кеннеді; се
кретар рільництва — 42-річ
ний губернатор із Мікяесотн 
Ораілл Л. Фрімая; секретар 
праці — 52-річний правнян 
дорадник Американської Фе
дерації Праці • Конгресу. Ін-
дустрійиих Організацій Артур 
Дж. Ґолдберґ і генеральний 
поштмайстер — 46-річннй Ет* 
вард Дей. Рангу члена ґабіне-
ту матиме і американський 
амбасадор до Об'єднаних На
цій, яким став Адлей В. Сті-
венсон. Треба ще згадати про 
інші важливіші найменуван
ня: Конгресмен із Коннекти-
кат Честер Бовлес став під
секретарем в державному де
партаменті ; прааивк із Деиве-
ру Байрои Байт — заступни
ком генерального прокурато
ра. Преса звертас увагу на 
цікаві прикмети кабінету но
вого президента: 1) Це с най
молодший кабінет у 20-му ві
ці, але на 6 років старший від 
першого кабінету першого 
президента Джорджа Вашин
гтона. 2) Це с перший кабі 
нет, який мас двох жидів 
президентового брата і аж 6-
ох членів, фахом яких с пра
ця у „фундаціях". Пересічний 
вік членів кабінету виносить 
47 років, а * уряді президента 
Айзентаверч. пересічний вія 
членів кабіі'ету виносить 57 
років. В каїЧнеті Кеннеді с 

вдемохратів і гва республі
канці <Діллон і МекНамара). 
В першім кабінеті Айзенга-
вера був один член демократ 

- Мартин 11. Диркін, який 

В ТРЬОХ ЖАХЛИВИХ НАТАСТІОФАХ АМЕРИКАНСЬКИХ ЛІТАКІВ 
ЗГИНУЛО ПОНА Д ДВІСТІ ОСІБ 

Після зудару двох 
літаків v Бруклині 
згорів цілий бльок 

домів 
Ню Порк. — 16-го грудня 

над нюйоркським портом ау-
дарнлись в повітрі два паса
жирські літаки, внаслідок чо
го згин”ли 133 особи: в 1>п"-
іс тині. Н. П.. згорів цілий 
бльок ломів, в тому і одна 
церква та похоронне заведен
ня. Після зудару літак ДС-8 
Об'єднаних Летл-нських Ліній 
впав недалеко Проспект Пап
ку на вулиці Стерлінг Плейс 
ппи 7-ій Баню. В ньому було 
77 пасажирів і 7 членів зало
ги. Всі вони згинули, вряту
вався тільки 11-річний паса
жно Стіфен Волц, який помер 
в суботу в шпиталі від ран і 
попечення. В Бруклині згину
ли ті робітники, які очнщува-

і лн вулицю від снігу, а також 
І церковний сторож і ще деякі 
особи, що їх витягнули з-під 
руїн. Кільканадцять осіб були 
поранені. Літак, розбитий у 
Бруклині, летів Із Шикаґа. а 
суперконстеляція С в і т о вих 
Летунськкх Ліній, яка розби
лася над Стетен Айленд. леті
ла з Дейтону в Огайо. На то
му літаку було 39 пасажирів і 
5 членів залоги. Всі вони не
гайно загинули або були фа
тально поранені. Частина цьо
го літака впала в океан, а ре
шта иа острів. Деякі виловле
ні з води пасажири ще жили, 
але'пізніше померли. Число 
жертв в людях досі обрахува
ли на 133. Локладне число не 
є відоме, бо ще не перешука
ли докладно руїн понищених 
домів. Спочатку думали, що 
обидва літаки експльодували 
в повітрі майже в тому самому 
часі. Слідство виявило, що ці 
літаки зудврилиеи над зато
кою, і один із них угав у Бру
клині. а інший у віддалі 12-ох 
миль над океаном, 'зглядно 
островом Стетен. Радарові ana-

на головного прокуратора 
свого 35-річного брата Робер- був секретарем праці 

Пресе 
Пресова 

подій в 1960 p.. якими найбільш 
цікавилися американські часо
писи, І які буяй ,.наабільшвми 
подіями" в очах американців. 
Ці події йдуть в такому поряд
ку: вибір першого католика на 
президента ЗДА; випадок Із 
зістріленим вад СССР лггаком 
,.Ю-2": 15-та сесія Генеральної 
Асамблеї ОН В справі КонґВ; 
справа Куби J Кастра; відкли
кання візити Авзенгавера до 
Японії; at—рання смертного 
вироку вад аяочияцем - ггась-
меиииком Чесна нон: „сидячий" 
страйк негрів в ресторанах в 
південних стеблах; г у р а ґ а н 
Донна І вягра Піратів беазболо-
вих „світових сері*". 

В А М Е Р И Ц І 
Військові з'едмавшя в раЯо-
нюйоркськоі метрополії в 

Юмаятед 
подав 10 щ 

Иа руїнах спалених і зруйнованих, внаслідок катастрофи пасажирського літака Юиаятед 
Ейр Лайне ДС-8, домів у Бруклині, Н. PL, тривають дальші розшуки за тіламв пасажи
рів, членів залоги і мешканців дільниці, палку впав І яку запалив цей літак, пошкод

жений в зударі а турбомоторовнч літаком лівії ТВА 

ру. Слідство мас перевірити 
записані иа рекорді звіти ле-
тунів до контрольних стацій. 1 
гадають, що на цій основі 
вдасться встановити причину 
зудару літаків. Численні свід
ки, які бачили катастрофу, 
покликані перед комісію, І 
сподіваються, що вони допо-і •' 
можуть виявити причину ко
лізії літаків. Забезпеченеві 
агенції мусітямуть виплатити 
понад $50 мільйонів забезпе
чення у зв'язку з катастро-

Громадянську війну в Ляосі спричинили 
Совети — стверджують ЗДА 

разом із летовнщем остаточно 
здобули і закріпили за со-| 

рати спостерігали, що літаки | фою літаків. За кожну особу, 
були близько в горизонталь
ній пінії, але досі радарові 
прилади ще не с настільки до
сконалі, щоб могли докладно 
визначати висоту літаків. То
му з землі не давали остороги 
летунам, що їхнім літакам 
загрожувала небезпека зуда-

вбиту на літаку або на землі 
платитнмуть за забезпечених 
по $50,000. Літах Об'єднаних 
Ліній коштутав $5,000.000. 
літак Світових Ліній $1,500. 
000. Коло одного мільйона ма 
ють винести витрати за зни 
щені будинки. 

В Мюнхені літак впав на вулицю • 
60 осіб убитих 

Мюнхен. — 60 до 70 осіб 
згинуло в страшній катастро
фі, яка сталась в Мюнхені в 
минулу суботу 17 ц.м. зараз 
після 2-ої години вполудне. 
Американський військовий лі
так, типу Конвейр С-131, 
знявшись з підміського лето-
виїца з ціллю до Нортголту 
під Лондоном в Англії, впав 
на Мартін-Ґрайф Штрассе за 
500 ярдів від головної заліз
ничної стадії Мюнхену, по
шкодив вежу церкви са. Пав
ла та вдаряв у задній віз дво
складового трамваю. Причи
ною катастрофи був дефект 
одного з двох моторів. Пілот 

повідомив про це негайно піс
ля того, як знявся вгору і за
повів, що він вергніться на
зад, але. вндио. не зумів вже 
опанувати машини, яка поле
тіла стрімголов. При зударі з 
трамваєм літак вибух і по-
лум'я закутало вулицю. У 
цій катастрофі згинули всі 20 
осіб, що були в літаку: сім 
членів залоги і 13 студентів, 
що летіли до своїх родин в 
Англії, самі американці. Крім 
цього згинуло найменше ЗО 
осіб в трамваї і 10 осіб на ву-1 
лиці. Число смертних жертв 
ще остаточно не відоме з ува- j 
ги на багато важко ранених, 
що їх перевезено до шпиталів. 

Вівнціян. — Столицю пів-' заперечують, наче б вони вав 
денно - азійської країни Ляос' галі в останньому часі побив 

чали будь-яку зброю Лаосові 
та стверджують дужі різко, 

xvap єдину н и ш а * хроавьдявт-
бою війська ггрозахіДИього С Ь К у вщ^,у в Лаосі несуть Со-
уряду Куй Ума. Бої за столи- всти „і far партнери", маючи 
цю тривали від минулого вів- (тут на увазі Північний Встнам 
тірка до минулої суботи й за-'і комуністичний Китай. Аме* 
кінчились відворотом проко- риканська нота стверджус, що 
муністичних військ, що ними Совети планово зорганізували 
командував капітан Коні' Ле. і підтримували комуністичних 
На чолі проурядових військ партизанів та в останньому 
стоїть генерал Фумі Носовая, часі постачали летуяськнм 

* j який відразу спротивився був шляхом зброю прокомуиктич-
визнати прокомуністичний пе- йому гарнізонові у Вісиціяні. 
реворот, зроблений названим ЗДА пригадують у своїй ноті. 
Капітаном полку парашутне- що вони давно вже перестері-
тів, під плащиком невтраль- гали, щоб комуністи ие стара-
лізму. Совети закинули нотою лися захопити підривною ро-
а 13 грудня Ц- м. з'єдиненнм ботою і громадянською аій-
Лс ржа вам. що ніби ЗДА під- иою владу в Ляосі та заявля-
тримують активно „ворохоб- ють. що вона й надалі будуть 
ників" та п о с т а ч ають їм підтримувати уряд ладу І 
зброю всупереч Женевській спокою в Ляобі Внаслідку бо-

КОНФЕРЕНЦІЯ НАТО В 
ПАРИЖІ ПІДТВЕРДИЛА 

ЗБРОЙНУ ЄДНІСТЬ І 
СОЛІДАРНІСТЬ СОЮЗУ 
Париж. — В неділю дня 18 

"рудня закінчилася тут три-
іенна конференція міністрів 
••акорд он них справ держи л 
риналежних до Організації 
іівнічно - Атляитій с ь к о г о 
Іакту. В конференції, що нею 
іроводив генеральний секре-
гар НАТО Поль-Анрі Спаак. 
взяв участь, як репрезентант 
ЗДА теж державний секретар 
Крістіяя А. Гертер. У прого
лошеному на закінчення кон
ференції комуиікаті підкрес
лено і підтверджено солідар
ність союзу держав НАТО, 
їхню оборонну збройну єд
ність, як теж їхню відданість 
принципові полагоджуаання 
мирними засобами усіх кон
фліктів і спорів, без відклику 
до застосування збройної си
ли. Водночас із цим в комуиі
каті підкреслено рішеність 
членів НАТО працювати для 
тривалого поліпшення міжна
родних взаємин, базованих на 
свободі, національній неза
лежності і праві. Розглянув
ши міжнародну ситуацію — 
політичну, мілітарну й еконо
мічну — конференція висло
вила негодуваяня з приводу 
аірваикя комуністичними дер
жавами роззбросневої конфе
ренції 10 держав, як і з при
воду безуспішностн заходів, 
спрямованих на об'єднання 
Німеччини. Разом і а цим кон
ференція міністрів закордон
нях сарай НАТО підтвердила 
свою декларацію в справі За-
хіднього Берліну з дня 16 
грудня 1968 року про катего
ричну рішучість держав НА
ТО охороняти свободу насе-

ЗДА і Велика Британія вимагають нових 
заходів для замирення в Конго 

Об'єднані Нації, Н. И. — 

конференції з 1958 року. У > їв за столицкі Ляосу згинуло 
своїй відповіді з минулої губо-, там коло 150 осіб і багато до
ти 17 грудня ц. р ЗДА рішуче мів поруйнованих. 

Р. РОГОЖА ПЕРЕВИБРАНИИ НА ГОЛОВУ 
ТВА УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 

Ню Порк. — Інж Роман розвитку Т-ва. Один з про-

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА НЮ ЙОРНУ 
ВІДЗНАЧИЛА 20-РІЧЧЯ УКН 

Ню Порк. — Місцева Укра
їнська Громада, зорганізова
на у своєму Комітеті Об'єдна
них Українських Американсь
ких Організацій, відзначила 
минулої суботи. 17-го грудня, 
20-річчя Українського Конг
ресового Комітету Америки, 
влаштувавши з ЦІсї нагоди 
бенкет, що відбувся ввечорі 
в заповненій залі Українсько
го Народного Дому. Імпрезу 
відкрив короткими вступними 
заввагами голова Об'єднаного 
Комітету, що виконує також 
функції місцевого Відділу 
УККА. мір Іван Винник, піс
ля чого п-ні Гейзел Стек від
співала, разом з усіма, амери
канський національний гимн. 
а всч. о. Орест Засійбіда. ЧС-
ВВ, з української католицької 
церкви св. Юра, провів молит
ву. Тостмаистром бенкету був 
касир УККомітету п. Посип 
Лисої ір а відповідні промови 
виголосили голова УККА 
проф. Лев Дворянський, пре
зидент УККА п. Дмитро Га 
личин, віце-президент адв 

Михайло Пізнай, проф. О. Ан-
друшків, адв. Вол. Стек та ін
ші. Одиноким американським 
промовцем був конгресмен 
Фарбстейи. а адв. Юрій Воли
нець 'передав привітання від 

Рогожа був однодушно пере-
вибраний на голову Товарист
ва Українських Інженерів А-
мернки на річних загальних 
зборах Товариства, що відбу
лися тут минулої суботи 17-го 
грудня в приміщенню Укра
їнського Інституту Америки. 
Перед виборами, контрольна 
комісія ТУІА дала повне 
признання Інж. Рогожі і всім 
членам датеперішньої Голов
ної Управи за працю в мину
лому році. На загальних збо
рах Товариства, якими прово
дила президія в складі: інж. 
М. Раковський. — голова, інж. 

мовців, голова Дітройтського 
відділу ТУІА важ Микола Ку-
нинський. твердив, що Т-во 
Інженерів має асі дані і мо
жливості на,те. щоб вести пе
ред в українському громадсь
кому житті. Окрему увагу від

дано справі інженерського до
росту. У вигліді виборів, до 
головної управи, крім інж. Р-
Рогожі була обрані: Роман 
Барансьхнй; Теодозій Зазуля, 
ЛюАомир Калинич. Роман Ле. 
вицький, Зиновій Туркало (як 
редактор ВІСТЕЙ ТУІА) та 
БвстахіЙ Ярош. Також вибра
но контрольну иомісію фонду 
рнський суд. комісію фонду Богдан Рак — заступник, та 

перешкодженого посадника інж-ри Тарас Лурбак і Юрій і Допомоги і праці та номіна-
міста Роберта Вагнсра. Ми- Зеленський секретарі, пря- ційну комісію, яка підшукає. 
стецьку програму вечора ви-' були делегати із 42-ма манда- впродовж раку, кандидатів иа 
повнили виступи оперного І тами, за твердженнями мая-
співака. баритона Теодора Те | датної комісії. Також були 

приявні деякі гості, я між ни
ми заступник голоті Мрсдсід-
кика Українського Народно
го Союзу И. Лигогір. що ві
тав Товариство від Українеь 

рена. і пнсьменника-феЙлето-
ніста Миколи Понеділка. Од 
иою з головних точок програ 
ми вечора була роздача по 
чесних грамот тим організм 
ціям і особам, що впродовж j його Конгресового Комітету, 
10 років існування при УККо 
мітеті Українського Народно 
го Фонду склалн на його ці 
лі по сто або більше доля рів 
У цій жертвенності перед в<-
де Т-во .Дністер". 361-нй Від
діл Українського Народної-
Союзу, що дальшою пожерт
вою а сумі сто долярів під чн<-
бенкету піднесло суму СВ«* ' 
загальної жертвениостн иа ці 
лі УККА до 960 долярів. Гра 
мотй вручав голова УККА 
Проф. Лев Добрянськші. 

11 n. К). Ревай. який передав 
і привіт від Українського Інсти
туту і від Т-ва „Самопоміч". 

Зі звіту уступаючого голо
ви и інших заітодавція вихо
дить, що Т-во Інженерів з ус
піхом перейшло свою внутріш 
ню кризу і тепер є иа добрій 
дорозі до дальшого розвитку. 
Одною а причин чому інж. 
Рогожа погодився tint й цього 
року вести Т-ио, було вираз 
довести до кінця розпочату 
роботу і здійсняти пллнн для 

членів слідуючої управи. ПІД 
кілець зборів присутні наслу
хали дві наукові доповіді, що 
їх виголосили Інж. Яримовяч 
та д-р Олекса Ьілаяюк. 

ЗДА І Велика Британія звер
нулися до Об'єднаних Націй 
а вимогою започаткувати нові 
заходи для встановлення ми
ру в Конго і для погодження 
тамошніх політичних против
ників. Зокрема ЗДА і Велика 
Британія висловили заклик, 
щоб члени Об'єднаних Націй 
припинили постачання зброї в 
ті чи інші області неспокою в 
Конго. Цю вимогу й заклик 
висловлено я проекті резолю
ції, що П обидві держави пла
нують передати на розгляд і 
прийняття Генеральної Асам
блеї ОН ще закн вона закін
чить свою цьогорічну сесію. 
Проект цієї резолюції йде по 
лінії напрямних, що їх запро
понував Генеральній Асамб
леї ОН генеральний секретар 

ОН Дат Гаммершнлд під час 
свого виступу в неділю дня 
18 грудня ц.р. Гаммершнлд 
ствердив, що головним зав
данням ОН в Конто мусить 
бути встановлення хояститу-
ційного ладу 1, з другого бо
ку, засильне примирення в 
країні. Виходячи а цих нова
цій. Гаммершнлд скрнтнхувеа 
гостро вимогу еоастської і ін
ших комуністичних делегацій 
про негайне роззброєний кои-
ґолійської армії. Амернкаясь-
ко-брнтійська резолюція за
кликав Генеральний Секрете-
ріят ОН продовжувати доте
перішні зусилля Й заходи для 
стримування усіх посторониіх 
збройних сил від втручання у 
справа Конга і для недопус
кання усіх транспортіа зброї 
і мілітарного матеріалу на 
конґолійську територію. 

Папа Іван XXIII найменував чотирьох 
нових кардиналів 

Ватикая, Італія. — В п'ят
ницю дня 16 грудня ц.р. про
голошено тут рішення Папи 
Івана XXIII про номінацію 
чотирьох нових кардиналів, 
між ними одного американця. 
Найменовані до колегії кар
диналів такі духовннки: ар-
хнепископ Ст. Луїсу у ЗДА 
Джозеф Блмер Ріттер, архн-
спископ Боготи а Болівії 
(Південна Америка) Люїс 
Кояча Кордоба. архяспнекбп 
Каракасу у Венесуелі Хозе 

Умберто Квіитеро 1 моиспгь-
йор Джіюзеппе Феррето. асе
сор Вати канеької Коисисторі-
яльної Конгрегації. Це • чет
верта черга найменувань до 
колегії Кардиналів протягом 
останніх двох років, з часу ак 
Папа Іван ХХШ почав своє 
володіння. Вручення карди
нальських капелюхів найме
нованим кардиналам відбу
деться під час урочястости 
дня їв січня 1061 р. і тоді 
кількість кардиналів буде 
збільшена до 86, 



Ч. 242. 

Уряд Кеннеді 
Д&ан Ф. Кеннеді завершив творення 

свого уряду двома останніми знаменними 
призначеннями rfu два дуже поважні ста
новища генерального ирокуратира і секре
таря* скарбу. Хоч не було до цього часу 
прецеденсу. щоб рідний брат президента 
був членом уряду, проте Роберт Кеннеді. 
3В фахом адвокат ииявив свої високі здіб
ності, як правийм дорадник Сенатської Ко
місії, д Даглес Діллон — це економіс - ди
пломат світової марки. Таким чином після 
цих двох їм танніх номінацій, можна вже 
мати погляд на характер цілого нового аме. 
раисаяського уряду. 

Звертай увагу, що Джан Ф. Кеннеді ста
рався примирити принцип фаховостн своїх 
міністрів із нагородженням тих, що давали 
йому у виборчій кампанії найбільшу під
тримку, та :і запевненням територіяльного 
заступництва в уряді. Коли на державного 
секретаря він призначив президента Роке-
(реллерівськоі Фундації ДЬш Раска, а на 
секретаря иборони президента Фордової 
Компанії Роберта МекНамару, то в обох 
цих випадках масмо клясичнмй приклад 
агукання за новими людьми на найвідпові
дальніші становища - аа людьми високої 
освіти, розмаху, Ідей й енергії. Але прн:иш-
чання Адлеи Стівенсона на амбасадора до 
Об'єднаних Націй з одночасним заповіджен-
нам, що він митиме великий голос у фор
муванні американської закордонної політи
ки, треба вважати більше за концесію ліво-
ліберальяому крилові Демократичної пар
тії, аніж за аишукання нилвідловідяшої 
ЛЮДИНИ на дане сталовшце. Губернатор 
Конвехтякату Абрагам Рібікофф, призначе
ний секретарем здоров'я й cycnL"u>HoT опі
ки, та довголітній дорваний централі аме
риканських професійних спілок Артур 
Годдберґ, новий секретар праці — це без
умовно анавці даних ділянок державної ,ад-
міикгграції. Але навіть „Ню Порк Тайме" 
звернув увагу на приявність аж двох аме
риканців жидівського походження в ново
му уряді, без прецедвнеу до цього часу, що 
— можна пояснювати як вияв вдачностп 
етн ви масове підтриманії.! кандидатури Дж. 
Ф, Кеннеді тією національною групою. Зно
в у ж вибір губернатора Орвела Фріманя з 
Міянесоти на секретера хліборобства та 
вибір губернатора Лютерв Годжеса на се
кретаря торгівлі — це доказ бажання 
мати в уряді репрезентантів, широковідомих 
і 8 середньо - американському фармерсько-
му „поясі" і на глибокому Півдні . 

Це буде, безумовно, уряд складеннй із 
цікавих постатей. Деякі з них становлять 
їда яезвпнсані на державній службі білі 
карти *—? Mat ось згадані два найвидатніиіі 
діячі, ДІЙ Раск і Роберт ІнекНамара. Приз
начення Артура Голдбергя заповідає надію. 
що буде продовжуватися боротьба проти ко
муністичної інфільтрації в робітничому ру
сі, а йоли Роберт Кеннеді став генераль
ним npofcynaropoM, то це означає енер
гійнішу акцію уряду проти таких типів у 
юанях, як Джім Гоффа. 

Надзвичайно знаменне і позитивне при
значення Даґласа Діллона міністром фі
нансів. Після того, як Діллои підписав 
у . Парижі а минулому тижні статут нової 
20-члеяної міжнародної економічної орга-
віваці! і як вія брав участь у переговорах 
з західніми державамв про підтримку з їх 
боку американського доляра, його номіна
ція означає тяглість американської політи
ки та заперечує можливість політики ,.ни-
даткуваиня без покриття". До речі. Діллон, 
по своїй партійній приналежності є per-
публікаяецем. 

Що інше бути в опозиції а що інше 
відповідати за дані ділянки державних 
справ. Тому її яовопризначений мінГстер 
хліборобства дуже обережно ft тільки за- ' 
гальникамн говорив ііро потребу підвищити 
заробітній рівень фермерської суспільної 
верстви. й ще обережніше говорив новий 

МІНІСТРІ) праці про вигляди на 6-годиннии 
день праці —- як про „мрію майбутнього". 
Очевидно, що американський нарід і ввесь 
зовнішній ги it з великим зацікавленням че
кає на перші практичні ходи нових керів
ників американсько! політики. 

Наступ і Протидія 
Безпосередньо після закінчення конфе

ренції вісімдесять її однієї комуністичної 
партії в Москві і після проголошення опра
цьованої і прийнятої провідниками міжна
родного комунізму декляраціТ, що її комуні
стична пропаганда прославляє як „мані
фест миру", в різних областях світу — І в 
Азії, і в Африці і в Середній Америці розго
рілися ще - з більшою силою дотеперішні 
внутрішні конфлікти і виникли нові вогни
ща неспокою. 

В Конго прихильники Люмумби, підтри-
мувні Совствми і їх африканськими союзни
ками, захопили владу в Східній Провінції 
і з енідентною фінансовою підтримкою Мос
кви та озброювані нею готуються до насту
пу на інші провінції Конга та його столи
цю Леопольдсаіл, щоб встановити там вла
ду в'язненого урядом президента Касавубу 
кол. прем'єра Люмумби. В П-ані Совсти опа
новують не тільки місцеву економікку. Після 
закупу ґгаяськнм урядом в совстських джу
тових літаків і планованого закупу 9 даль
ших, кількість совстських пільотів й авія-
ційНнх техніків в Ґгаяі збільшиться до 400, 
що у висліді приведе до повної контролі 
Москви над ґгаяськнм летунством. В Аль-
жнрі Москва протидіє намаганням де То
ля довести до припинення вже понад 6-
лгтньої війни й поступового унезалежнення 
цієї країни, підтримуючи відкрито альжир-
ських повстанців і висилаючи їм заява 
своєї симпатії й обіцянки ДОПОМОГИ В бо
ротьбі з французами. В Лаосі продовжують
ся офензквні дії підтримуваних московськи
ми і китайськими комуністами „повстанців" 
Нвтетя Ляв, що їм повелося було навіть за
хопити на якийсь час столицю Лаосу. Вісн-
ціян. На Кубі Кастро. включившися безапе
ляційно а акцію втіжиародпого комунізму, 
спрямовану на встановлення комуністично
го ладу в країнах ЗаХідьої Гемісфери, ви
кінчує ліквідування антикомуністичних є-
леНеніав серед робітництва . 

Рівнобіжно з цим виникли нові вогнища 
неспокою в африканській Етіопії і в азій
ськім Непалю. Здійснені а цих країнах пе
ревороти не є безпосередній} виелідом я-
коїсь комуністичної акції, але, якщо йде 
про Ктіопію. то участь комуЯктичних аген
тів а перевороті ггрЬти Гайле ОелЯесі мения-
лючена і майже певною можна вважати 
наЛЕність комуністичних намагань викори
стати затіяний там rteieaopot для заго
стрення внутрішнього конфлікту і для ви
кликання дальших заворушень. І, вкінці, 
усунення непальським королем Магендрою 
дотеперішнього прем'єра КоирЯЛІ й інших 
членів уряду, було викликане, я одного бо
ку, Сезпосередяінп атпКамн комуикти'чпого 
Китаю ні кордони Непалю і. з другого бо
ку, намаганням непальських комуністів й 
інших антинаціональних елементів встано
вити прокомуністичний режим в цій країні. 

Події останніх днів у згаданих областях 
світу свідчать не тільки про розгортання 
запланованого московською конференцією 
широкого наступу, але й про те, що все це 
може бути прелюдією до Дальших комуні
стичних акцій і переворотів в інших облас
тях свату. З другого боку, рішення ЗДА 
підтримувати боротьбу правих елементів 
проти комуністичних затій в Ляосі. як і 
сміливий почин непальського короля для 
рятування Непалю перед комуністичною ін
фільтрацією доказують, що здорові демо
кратичні провідні чинники вільного світу 
свідомі усіх загроз, що їх несе із собою роз
гортання комуністичного наступу і водночас 
Із цим рішені твердо протидіяти йому, в по
требі навіть збройно. 

і ' — — — ^ ” • ' 

ГОСПОДАРСЬКІ КОЛИВАННЯ 
Загально переважає погляд, 

що деяка економічна знижка 
під сьогоднішню пору, що вже 
почалася, була господарським 
імііасим у серпні, продовжува
тиметься як лагідна рецесія 
де-кількн місяців а економіч
на звншка почнеться десь 
при кінці першої половини 
1961-го року. На^чому основу
ються ті передбачування? Ро
зуміється, на це с кілька при
чинових моментів і тим разом 
вони спираються на розвиток 
останніх подій в будівельній 
промисловості. 

іоли йдеться про інші ді-
ляікн американської економі
ки, то збільшення публічних 
pofir, а зокрема будови до
ріг і вулиць, також добваля-
ют. до затруднеНян робучої 
силі і економічної поправи, 
то; і, коли за і кіп ортами жур
на іу „Залізна Доба", індуст-
рі?льна продукція послабле
на Зменшилося виробництво 
автомашин і сталі та дальша 
і .іукція у виробництві зокре
ма ват с передбачена, в най
ближчому часі, що без сумні
ві від'ємно відб'сться на ре 

Показується, що і перед ре- пгі економіки. Про величезне 
цехЦсю в 1963 . Г»4 роках і в аі вчення цих двох ділянок. 

ЯК ТАКТ ВОНО НА ЦІЛИННИХ 
ЗЕМЛЯХ 

1957 - 5Я роках вже доволі 
довго перед тим, поки еконо
мічна знижка досягнула най-
нищого рівня господарської 
дії, будівельна промисловість 
виказувала зріст і збільшену 
міць, і саме вона причинила
ся до відносно лагідного пе
ребігу економічного падіння 
та його часового скорочення 
тим, що вже весною 1994-го і 
1958-го років наступало го
сподарське оживлення. І ОТ, 
і „Інженерський Інформацій
ний Рекорд" із 24-го листо
пада, і Ф. В. Дадж - Корпо
рацій зц місяць жовтень пода
ють потішаючі вістки про роз
мах в будівельній індустрії. 
н(о по капусти-я загально На 
14*г більшим від рівня в ли
стопаді попереднього року. І 
так, будова мешкальннх до
мів на 16'; збільшена н по
рівнянні а осінніми місяцями 
1969-го року; будова бВнків і 
бюровпх улаштувань на 30'fr; 
будова шпиталів, публічних 
будинків (шкіл, розрнвоких 
центрів, наукових інституцій 
і т. п.) теж зросла; і тільки 
конструкція великих Т. 38., 
департамеятових домів не ви
казує подібного розмаху і теДк 
дещо обннлилася в останніх 
тижнях. 

Така ситуація дозволяє на 
деякий оптимізм у відношекн 
до загального, менше весело 
го, господарського положення 
країни. Є ще і другий важли
вий момент, що може дещо 
причинитися до економічно) 
поправи. А саме, дуже інте
ресним с і факт, що європей
ські народні господарства, які 
були відбудовані Америкою 
після Другої світово ініїчій і 
ще далі тісно пов'язані з наці
ональною економікою ЗДА 

аітової і залізної індустрії, 
,ия цілости народного госпо
ді рства зайво і згадувати. 
Тяяу треба сподіватися, що і 
ліжка конструкція фабрич
них* будинків і улаштувань 
іЛнизиться, як нормальний 
иіслід економічної знижки. 

Окремою проблемою є без-
рхііття. Воно НІДИОСНО ВИ сі і-
ье, від 5 до 6 ^ цілості ро-
ГучоІ сили ЗДА, яка виносить 
; есь біля 68 мільйонів людей. 
Мимо оптимістичних передба
чувань ще в місяці жовтні, 
•лтруднення не піднялося і 
юно витискає свій від'ємний 
гялив на американську еко
номіку. Коли проблема по
гіршуватиметься і безробіття 
продовжуватиметься, уряд без 
і'умніву мусітиме зареагувати 
тут якимись протн-рецісіГінн-
яи :іаходпмн. Всеж таки, збі 
/іьшення фінансової долЬмощ 
Леза труд не ним, загальяЬ-еко-
номічна полегша кредиту для 
ірнвернеиня господарської 
Явновагн чи збільшені пуб
лічні роботи, як і иожніін за 
і іб стабілізації буде сьбгодні 
куди труднішим у своєму при-
міненні, як будь-коли досі, ГО
ЛОВНО з уваги на втечу золо
та і знижку доляра 

В цілості проблематики е-
кономічиої знижки а ЗДА сьо 
годні у великій мірі повтори 
'.ться історія рецесії fa 1967-
"ІЧ років: збільшується скіль-
кість гроша в економіці, при 
одночасному зменшенні ви 
(юбинцтва, доводячи до зро
сту ціп і поступової інфляції 
доляра. Індеис цін споживай 
ня знову піднісся до рекордо-
вого рівня 127,3'; рівна цін 
Ь років 1947 • 49. Це означає, 
що в загальному споживач 
мусить сьогодні платити 11.27 

за f85 тринадцять років тому 
иключаючи в сложивальнніі 

ростуть без перерви від 1902-jag це. що можна було дістати 
го року ,не відчули ніякої ре
цесії в 1952 чи 1957 роках і 
рівнож як видасться, не є і індекс харчі, одіння. уяеблю-
тепер загрожені серйознішими вияви, електричні улаштувая 
економічними ту|Я5отами. То-' щя> мешкання і т. п. Цей ін 
му то, секретар фінансів ЗДА декс піднісся приблизно яа 
і їздив до Квропн. де нама
гався здобути від Німеччини, 
Франції І Англії фінансову 
піддержку в скрутному доля* 
рово - золотавому положенні 
АМерНКВ. Але європейці, що 
завжди діставали скоріше під-

1.6'і . Передовсім зросли ціни 
на харчі. А інфляція в час 
господарської рецесії є чимось 
парадоксальним що трапило
ся раз за останні десятиліття, 
а сане під чаг господарської 

нижки в 1957 • 58 роках, і 
держку з Америки ніж самі повторюється сьогодні. Хоч це 
годилися на якісь фінансові парадокс, проте він логічний 
пожертви, привикли до тако-|і господарсько вій не є від'-
ію ставлення справи і в мен- ємним явищем. М. Ч. 
ШЄ ЧИ більше делікатний спо
сіб відправили Андерсона до-

ТП М і Ж Ч ИІ11 .. мів майже з нічим. 
Все ж таки, корисна еконо

мічна ситуи:уя європейських* 
краги може корисно вплину
ти і на розвиток економіки в 
Америці на найближчі міся
ці. ІТросперитет в Ев|юпі 
спричинить там ще більше aa.j * їи л*ИіЛш,,т*]м. Ї ' , І Л І 
потребування на американські 
продукти: американський еке. 
порт збільшиться, зрівнова
жуючи до деякої міри плат-
ничнй баляие ЗДА. зменшу
ючи цим і пресію на доляр і 
відплив золота та причинить
ся в загальному навченому є-
фекті до господарського о-
жиаления в Амепнці під кі
нець першого півріччя ! 'М', І р 

Ти мовчиш... За селом 
скиглить вітер псалом. 

Сипле листя зів'яла діброва 
І як все восени — 

ні життя, пі весни. 
І як завжди від тебе ні слова. 

Чи пішла у світи 
Так, як я, щоб дорогу згубити ? 
Щоб чекати на те, 

чим десь вітер мете, 
Що лежить па шляху 

вже убите? 
Ой. вернися лишень 

хоч на ніч. хоч па день. 
Хоч на мить до порожньої хвти. 
Хоч по те, що я міг. 

Що я міг та не встиг 
І чого не зумів ще сказати. 

т 
СТЕПАН Ю. МАСЛЯК 
' I'll! ' )Дв_1 і І 

У січні 1955-го року, висту
паючи на зборах молоді, що 
„виявила бажання" працюва
ти на цілинних і перелогових 
землях. Нікіта Хрущов ска
зав: „Багато років прожив я 
І дитинство провйі яв Україні, 
знаю її багатства. І мені зда
валося, що в Совстському Со
юзі тяжко знайти землі ба-
гатіші від українських! Але. 
товариші, землі Казахстану і 
Алтаю — куди багатші!" 

Від того часу минуло не
сповна п'ять років. Твердити, 
як то роблять деяКі наші га-
їсти на еміграції, про оста
точний провал • невдачу хру-
іцовського (рантастнчного екс 
перименту на тих „найбагат-
ших" землях може ще зара
но, але, як то виразно внхо 
днть з самої ж совстської пре 
сн .надії, що їх покладали в 
Москві на цілину, далеко се
бе не виправдали. Колосаль
ний вклад людської праці і 
матеріальних засобів на осво
юваних землях до того нес-
півмірний з ..коефіцієнтом ко
рисної дії", що в кожній краї
ні ЗахідньоІ Европн чи Аме
рики цей експеримент негай
но був би припинений, а його 
ініціаторів поставлено б під 
суд. Однак, у Совстському Со
юзі вартість людської праці 
і матеріяльних засобів зовсім 
інша, як деінде в світі, відпо-
иідальиости пе|И'д народами 
кремлівські диктатори не не-
•уті. ніякої, а додаткові еше
лони із збіжжям переважу
ють всі інші аргументи . 

Три дні зрядуи кінці ЛИСТІ). 
пада ц. р. московська „Прав
да", а за нею й „Ізвсстія" 
друкували широкий звітний 
матеріял про цілинні :кмл 
для пленуму ЦК КПСС, ще 
чає відбутися в січні місяці. 
З цього матеріалу виходить, 
що проблеми зв'язані з цілин
нії ми землями, займуть в про
грамі нарад пленуму одне г 
центральних місць. 

А піюблем цих дуже бага
то, і чв не найголовніша :< 
них — проблема робітничих 
кадрів, яку спричиняють пе
редусім брак житлових примі
щень, незабезпеченість лю
дей нашіримітивнішими побу
товими умовами і погано ор
ганізоване харчування. Масо
ва втеча а цілинних земель 
постійних робітничих кадрів 
змушує урядовий апарат що
року стягати туди з різних 
районів СОСР, насамперед з 
України, десятки тисяч меха
нізаторів • комбайнерів, трак
тористів та механіків. А це 
коштує дуже дорого. Обчисле
но, що вартість переїзду ОДНІ
ЄЇ особи з України становить 
пересічно 1.600 рублів. Скіль-
киж треба г|юшей, щоб пере
кинути щороку до Казахстану 
на час жнив, скажімо, 250,000 
І юб І ТНИ кін? 

Але справа не тільки в гро
шах. Прикрою проблемою с, 
м'яко кажучи, ие-хазяйське 
відношення до рільничої ма
шинерії людей, яких запрото
рюють у напівпустинні райо
ни Казахстану. Московська 
„Правда" не криється, що 
„окремі робітники по-нехлюй-
ському, чи просто по-хулі-
гаиському ставляться до тех
ніки, ламають її. Наприклад, 
така машина, як самохідний 
комбайн, що коштує 39.000 
рублів і мас працювати 7-Ю 
років, іноді остаточно псусть-
ся за один сезон. У колгоспі 
Ішинському новий самохідний 
комбайн буквально розтягли 
по частинах ще до того, як 
почав вій працювати, а дру
гий комбайн після збирання 
кукурудзи не очистили, і аін 
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З СОВЄТСЬЯО! ПРЕСИ 

заіржавів і пропав. Внаслідок 
такого відношення завчасу 
виходить з ужитку багато Ма
шин". У радинальніших ча
сах Сталіна партійний офіці
оз „Правда" .мабуть, писав 
би про це інакше — ян про 
саботаж, шкідннштво і еконо
мічну контрреволюцію. 

Щоб стримати основні кад
ри від масової розтічі, про
понують різного роду елосо 
би, Передусім — ПІДШИІЦНТИ 
матеріальну заінте|>ееованість 
робітників, наприклад, опла
чувати трактористів за пері
од весняної праці залежно 
від якости сходні, а опісля -
ВІД зібраного врожаю. По де
яких радгоспах організують 
т. зв. механізовані ланки, я-
кям доручають на певній пло
щі вести всю роботу — від 
підготови грунту та сівби аж 
до збирання врожаю. Оплату 
праці ставлять також у за
лежність не тільки від вико
наної роботи, але й від ста
ну сільсько - господарських 
машин. 

З кожним днем гострішає 
проблема колгоспів, що не 
тільки в Казахстані, але й на 
всій території СССР входить 
у. критичний період свого іс
нування. Про свій невдалий 
проект творення агрояоміст 
Хрущов напевно не забув і в 
недалекому часі до котрогось 
із варіянтів цього проекту по
вернеться. Уже в 1956 році, 
відвідуючи Казахстан, він ка
зав, що цілину, яка, мовляв, 
є державним земельним фон
дом, вигідніше освоювати си
лами радгхкіїін. 

Це твердження диктатора 
„Правда" старається обгрун
тувати. „В перших роках ос
воєння цілини, — читаємо в 
редакційній статті, маши
но • тракторні станції підня
ли для колгоспів сотні тисяч 
гектарів нових земель. Поки 
існували МТС, колгоспи одер
жували вирощений ними вро
жай і жили, як кажуть, при
співуючи. Однак після ]•• ор
ганізації МТС ситуація в та
ких колгоспах змінилась. Во
ни мають багато землі, заку
пили машини, а кадрів по
стійних не мають. Обробляти 
землю нема кому. У висліді 
врожаї збирають вони малі, 
ЛАНИ забур'янюються. Такі 
колгоспи мало продають збіж
жя державі, мають визькі 
прибутки . . ." 

Справді, з колгоспами, зда
ними на власні сили, справа 

мало зверталось увити. І у ви
сліді цього насінництво, цю 
основу врожаю, остаточно за
недбано. У багатьох радгос
пах, — пише йти далі, — ва
га тисячі зернят становить 
Всього лише 22-25 грамів. Це 
не насіння, а полова. До' то
го ж норми висіву насіння 
надзвячайно , . обмежується. 
Тож якого врожаю можна пі
сля цього сподіватися? 

Директори радгоспні І агро
номи нарікаю ft на надмірний 
адміністраціяияи тиск згори, 
з верхніх інстанцій, який зв'я
зує о* руки. Ось, напри
клад, кому як не їм вирішува
ти, коли саме починати зби
рання врожаю. А проте І в 

зовсім кепська. Секретар ак-іцій справі їм не довіряють, 
мол енського райкому партії j Падає дощ. а згори велять 
Лнлетюк про один такий ти- підбирати й молотити валки. 
повни колгосп у с. Рожде-
ственці каже, що він мас 
26.000 гектарів орної землі, а 
з кожного гектара в 1959 році 
зібрав мізерію - пересічно 
по 8,8 центнера. В цьому році 
зібрав ще менше. Може немає 
в тому колгоспі машин? Ні, є 
аж 68 тракторні, 70 комбай
нів .багато іншого знаряддя. 
А ось кадрів постійних немає. 
Навесні сіяла азербайджанці 
— 60 хлопців, а врожай зби
рати приїздили українці — 
200 хлопців. Таких колгоспів. 

Що це значить1? Вести мо
лотьбу в дощову погоду — 
значить втрачати півтори-два 
центнери збіжжя з гектара. 

Немов Багнові орди насту
пають на цілинні землі бу
р'яни. Кореспонтент „Комсо
мольської Правди" оглядав 
широчезні лини пшениці, ПО
СПІЛЬ зарослі вівсюгом та пі
шим хабаззян. Агрономи вва
жають, що єдиний рятуяок 
проти навали бур'янів—пари. 
В Алтайському краю ролю па
рів виконують цукрові буря

ну. — дуже багато 
„Неперевершений знавець 

агрономії", Хрущов, на з'їзді 
цілинників у Москві - - висло
вив абеткову істину: „Насін
ня — це питаним питань". 

— каже секретар райпартко- кя та картопля. Але в посуш 
ливій зоні Казахстану Що ро
бити? Агрономи кажуть: за
водити чисті пари, інакше му
симо капітулювати. Оптимі
сти твердять, що пар у засуш
ливій зоні •—• надійний спо-

Цим разом вій не помилився сЮ для осягнення високих і 
— иасіиньова проблема дуже сталих врожаїв. Але чи так 
дошкульна проблема. „Всі. воно с, чи не нходить тут в 
з ким доводилося мені зу- рахубу політика, престиж са-
стрічатясь, — пише хореспон- мого Хрущови, який „від-
деит „Правди" з тривогою крив" цілинні землі? 
говорили про насінництво, яп Як той дурені з писаною 
яке в роках освоєння цілини (ЯакіИчеиая на crop 4-ій) 

-

Іяж. Микола Я вимови ч 

СПІЛЬНИЙ шлях 
УКРАЇНСЬКИХ ПРОФЕСІОНАЛІСТІВ 

( І ) 
Потребу доповвення і по- 79-та аул.). гуртує членів різ 

шарення діяльностп оргаяіза 
цНІ україЯськЯх просрееіоиалі-
стів в Америці заторкнув був 
автор цієї статті наприкінці 
свого допису пін наголовком 
„Об'єднання академічних про-
іресіи". що був поміщений у 
„Свободі" з дня 8-го листопа-
да ц. р. і в англомовному ,.У-
ісріїїнському Тижневику" з 
3-го грудня ц. р. Наш! гро
мадяни, що виконують якусь 
академічну професію, здебіль
ше мають своє професійне то. 
нйриство. Листування, публі
кації, зібрання членів та уп
рав ведеться тим я основному 
у#рв1ІгЬьКою JbBoio. Укрнійсь-
ке ПрЧхресінНе Об'єднання 
Ьівяічної Америки, організа
ції, яка ісмув вив? 27 років й 
осідкси У " ю Порі:у 12 В. -

них професій, що захінчнлн 
університетські студії і с ук
раїнського роду. Досі ВЯснва-
ли там. особливо в кореспон
денції, переважно англійської 
мови. Членами цього об'єд
нання є не тільки американ
ські уродженці, а теж ново
прибулі. Чимало с й таких, 
що Належать також до укра
їнських професійних това
риств їхньої професії. Ті ук
раїнські професіоналісти, які 
ще яе знають добре укрвтнсь-
коТ мови. Мають можливість 
активно працювати в цій ор
ганізації, вживаючи англійсь
кої мови. Інші члені*, що* крім" 
української знають ще й ан
глійську мову, не мають вели
ких труднощів у розумінні та 
вживанні тк:і .-.:ОВІІ ПІД чаї 

зібрань . 
Мовве питання та значна 

кількість осіб лрнналежялх 
До різних, так ска.шти б, рід
ких професііі і ро.ікйиутість 
їх малими групами по цілі? 
Америці є головною перешко
дою для об'єднання всіх про
фесіоналістів українського ро. 
ду в їх професійних організа
ціях. Ці неяідрадиі обставані! 
не кращають, а навпаки гір
шають. 

Молоді професіоналісти, що 
закінчують студії' в тих Ві
стах, де живе мало українців. 
де нема українських шкіл та 
орптнізацій. не миють нагоди 
навчитися української літера
турної мови. їх батьки часом 
самі тієї МОВИ не знають. Все 
більше яяшйх професіоналі
стів знаходить працю у містах 
звхідяіх та піадеииіх стентгв 
ЗДА. Тим зустргчЯються мало 
і громадянами українського 
походження. Нерва є там 
укрвгяці рівних професій, але 
вони взвсЯМо не знаються. 
Неня коіу за те подбати, щоб 
вона частіше зустрічалися і 
"ілвжче себе пізнавали. Не 
,пво, що ті люди з їх родина 

ми цілком відчужуються від 
культури і мови їх предків. 
Вільтле заінтересуааіогн укра
їнських громадських організа
цій такими нашими професіо-
яалістамн. могло б до деякої 
міри запобігати тому відчу
женню. Сама тільки критика 
тих громадян і їх дітей за те, 
що вони не вживають украМ* 
сьної мови, не вистачає Не 
раз вона викликує у них по
чуття яевиїюзумілости і не-
справедливости і стає причи
ною від'ємних наслідків. 

Відсоток наших людей а ви
сокою освітою збільшується, 
а тих. що її не мають, маліє. 

Процес той є цілком природ
ним явищем, так. що може в 
майбутньому фізичних робіт
ників між нашим громадянст
вом залишиться небагато, хоч 
сьогодні ще творять вони його 
більшість. Але иаціояальио-' 
політичний стан нашої укра
їнської спільноти може видат
но погіршитися, якщо заздале
гідь не будемо приготовані 
зустріти нові вимоги життя і 
розвою в Америці. Централі' 
чашнх лагальПогрзмадгькн* 
га професійних orraniaa^rtV 

здебільше в Ню Порку і Фн-
ладелфіі. З огляду йя брак 
фондів, в першу чЄ|>гу на ко
шти подорожі та платню для 
їх постійних працівників, труд
но їм поширювати свою дія
льність на віддалені терени. 
„Похід на Захід" на амери
канськім континенті ще не за
кінчився й не еко|К> зутгин-
ниться. Канадійські українці 
Ь у відраднішім положенні, бо 
вже мають- па заході свої ку
льтурні станиці, створені зде-
білмна давнімп птонеравш. 

Цей похід на Захід захоп
лює з собою немало й наших 
громадян, особливо молодших 
віком. Зате, як знаємо із ста
тистики, число населення и 
Ню Порку падає. На сході 
стає вже зв тісно для людей 
в порожніми кишенями, зате 
повних життя, знання й іні-
•ціятивн. Так воно бувало дав
ніше й годі тому протнетави-
витися. Багато активних ще 
в наших громадянських цент
ралях людей старіється і об
межує свою енергію і зацікав
лення до заробітковоТ праці. 
Як а»е довго? Хто притягне 
до культурі предків тих, Щ(. 

відлалюються від неї? Чи мо
жемо ще рахувати на україн
ську інтелігенцію на рідних 
землях? Для кого ж тоді тво-
,ІІІТИ нові культурні над
бання ? • 

Насувається вже тепер ці
ляй ряд пекучих питань, які 
.-гають перед нами, на цілий 
свій зріст. Плин їх розв'язки 
повинні явлптитя передусіИ 
Наші професіональні органі
зації. Це ж головно про їх 
кадре мова, кадри інтелігенції 
з високою освітою. Допомогу 
для тієї розв'язки повинні да
ти усі наші центральні гро
мадські організації. Притяган
ня нових членів До професій
них організацій повинно бути 
головним завданням їх управ 
й головною позицією в їх бю
джетах. Плин організації иез-
організоваинх повинен би бу
ти спільний. При цьому треба 
б змагати до взаємної помочі 
між професійними організа
ціями. Ними варто б заінтере
сувати загальні громадські 
організації й позиекати їх по
міч, бодай інформаційного ха. 
рактеру. Такі перепони, як мі
сце народження, вживання чи 

знання української чи .англій
ської мови, чи якісь інші різ
ниці, якщо ще де Є. ПОВИННІ 
бути якнайскоріше усупені. 

Новоприбулі професіоналіс. 
ти з рідного краю, що вже 
від дитинства говорили укра
їнською мовою, повинні при
йти з поміччю своїм колегам, 
які такої нагоди не маля. Во
ни ж здебілЬша знають з 
власного досвіду, що освіче
ній Людині опанувати дві чи 
Й більше мов, не є дуже труд
но, особливо заяолоду. Вони 
ж переважно вчилися у висо
ких школах у не-рідній мові. 
Чимало з них працювали се
ред ие-українського населен
ня, а все ж таки рідної мови 
яе забули. Не можна тверди
ти, що це була виключно їх 
заслуга, що вони вчилися Ін
ших мов. То радше було їх 
життьовою конечністю. Наго
ди до такої помочі була б то
ді, якби в українських про
фесійних організаціях вжива
ли обндвох мов, української й 
англійської. Новоприбулі про
фесіоналісти вже так опану
вали англійську мову, що без 
труду II розуміють. Ті, що у-

країиської літературної мови 
не вчилися, пе|и»важяо розу
міють II до того ступеня, Що 
не трудно їм слідкувати за 
змістам розмовя. Консерва-
тпвннй погляд, що освічені й 
людині вистачить знати тіль
ки одну мову, стає все біль
шим анахронізмом. Особливо 
в Америці, де давно вже Нема 
державної мови колоніальної 
влади, а тільки вживається 
далі англійської мови для по
розуміння громадян різвого 
походження, і де мова не с 
ознакою чи виявом амервкая. 
ського патріотизму. Саме не
явка свобода для вживання 
Ще й птотх мов. значно той 
патріотизм скріпляє і то мо
же саме тому, що нема ще а-
мерикаяської мови. Деж тут 
причина для того, щоб не лю
бити англійської або укра
їнської мови американськими 
гтюмадянамн українського ро
ду? Хіба, що незнанням тих 
нов та, неохотою їх наячнтиея, 
* о ж « д е х т о оправдувати свій 
суб'єктивний погляд. Справді 
освічене людини не повинна 
толерувати такого погляду 
ані в себе, ані 1 других. 



РУЙНАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СВЯТИНЬ 
У ПОЛЬЩІ 

М. Верхоание*(Ь. На руїнах 
І пустелях далеких. Питебург. 
I960, CTdp. Цв. 

Коли хто гадя*, Що „паци
фікація" на Західніх Землях 
України вже відійшла до чор
них сторінок польської істо
рії або, що польські комуніс
ти підтримують совстську по
літику тільки в, насильному 
наверненню українських гре-
кокатоЛвків на ,,православіс", 
— ТО той дуже помиляється. 

Теперішня ,,людоаа" Поль
ща, лише користас з беябож-
ннцької опіки комуністичної 
влади і далі руйнує та ни
щить українські грекокато-
лицькі та православні церкви 
і тим продовжує своо каїнове 
діло супроти нашої християн
ської культури. 

Акт обвинувачення з доку
ментальними даними про це 
з автентичними Копіями світ
лин подано в ваяновппій кни
зі М. Верховинця — „На ру
їнах І пустелях далеких" з 
підзаголовком, яким ми наз
вали цю рецензію. Працю цю 
видано накладом „Українсь
кого Народного Слова" в Пит-
сбургу. Па , на гарному папе
рі з 2в світла нами з поруйно
ваних або спрофанованих ук
раїнських святинь в 1945-55 
роках комуно-поляками Крім 
українського тексту с обшир-
не на 12 сторінках резюме ан
глійською мовою.. Обкладин
ка з символічним рисунком 
роботи Романа Пачовського. 

Авторові пощастило здобу
ти й скорнстатн з офіційного 
виданий Міністерства Культу
ри А Мистецтва а Варшаві -
,,Охрона забиткуф", чч. 2/37 
за 1959 рік. Це видання досі 
в нас було иевїдоме. В тій 
КНижці с стаття польського 
науковця Р. Вриковського — 
„В справі церковної архітек
тури Ряшівеького восвідстнл". 
В ній подано жахливу статис
тику й опис тих руш наших 
церков з 16-Д9. століть, які 

вони були поза межами мис
тецтва?! 

А як же, зберігаються в ос
танні роки оті 210 історично 
мистецьких українських цер-
ков-пам'яток вашої старовин
ної культури ? Згадана статис
тика виказує, що: 

57 церков перебрала під 
свою опіку польська рнмо-ка-
толнцька церква, викинувши 
всю візантійсько - українську 
в них обстановку та переро
бивши їх на свої каплички і 
„костюлкх". 

13 церков знаходяться під 
„ласкавою" опікою польсько
го населення, різних повіто
вих та державних колгоспів, 
народовця рад, різних „Кулек 
рольнічих". 

57 церков зазначено під ти
тулом „опущених", які слу
жать джерелом „доставн" бу
дівельного матеріалу, або про
сто на потреби опалу. Часто 
нищать їх для самої присмно-
стя нищений, або для вишу
кування якихось ніби „скар
бів". Так говорить про них ав
то р-поляк. 

34 церкви уживано як ма
газини для збіжжя, сіна або 
будівельних матеріалів. їх 
експлоатують доти, доки їх
ній стан не загрожує для жит 
тя людей, а потім „безтурбот 
но" їх розбирають. 

Про 49 церков в статистич
ній таблиці урядово ствердже
но, що „брак розпізнання" що 
з иими с. Ось ті 210 церков 
мистецько вартісних, що про 
них ,.клопотасться" учений 
поля к-у рядовець. 

В другім місці автор корис
тас з писання Юліяиа Безкид-
Тарановича і за ним подає, 
що „в Ряшівщииі 163 україн
ські католицькі церкви пере
мінено на польський лад". А 
а перснисько-сяніцькнх окру
гах 120 українських найкра
щих і великої історично - ми
стецької вартости церков зов
сім зметено з лиця землі. При 

„НЕВМИРУЩА ПІСНЯ" 
Ювілейний Альманах хору „Лунка** 

Iff 

цей об'єктивний науковець І чому ця руїнницька польська 
вважає за мистецькі пам'ятки, І Робота ані на один день не 
що їх належало б зберігати. | притінюється, але послі 

Документальні відомості 
торкаються головно лемківсь
ких і посянеьких храмів Бо
жих. М. Верховинець про них 
каже: „Деякі із них перетри-
валн татарські навали, потім 
московські, австрійські, поль
ські, німецькі й большевицькі 
фронти Й бої. Щоб урешті 
польська адміністрація, нена
ситне маЗурське плем'я — 
розбазарювало, безпардонно 
руйнувало їх; розбирало, зди
рало бляху з-під святих хре
стів Господніх". , ^ 

Автор знаходить одне цінне 
визнання названого вище 
польського вченого, що „поль
ський римо • католицький 
клир, а то й найвищі його 
зверхникя, єпископи — тихо 
„благословили'' таку безбож-
ницьху, аятихристнянську ро
боту" 

М. Верховинець приводить 
з згаданого офіційного поль
ського джерела статистику 
нищення в pp. 1939-1956 ли
ше тих наших церков, які 
згідно з опінісю польського 
Консервативного уряду мали 
„мистецьку вартість". Для 
прикладу взято , 15 повітів 
Ряшівеького восвідства. Та
ких церков там було в 1939 
році 311, в в кінці 1956-го 
урядово стверджено, що було 
їх вже тільки flO. то є 101 
церква вже за той час ,.ечез-
ла . А що ж сталося з тями 
церквами, якими уряд охоро
ни мистецьких пам'яток в 
Польщі не інтересувався, бо 

но ведеться плян за вказівка
ми т. зв „На зніщенс Русі". 

Так. використовуючи пер-
шоджерельні, польські ж ма
теріали та свіжі вістки з рід
них західніх земель України, 
М. Верховинець сипле живим 
словом і твердими фактами й 
автентичними фотографіями 
підтверджує грізні обвинува
чення не тільки проти ТИХ. 
хто робить ті злочини на на
ших землях, а і проти тих. 
хто про них мовчить, хоч ма
ли б говорити, писати, проте
стувати. Це відноситься до 
нижчого і вищого римо - ка
толицького духовенства. 

Велику прислугу зробив 
автор своєю працею не лише 
для історії розп'яття україн
ських національних греко-ка-
толнцької і православної цер
ков нашими ворогами в суча
сну безбожннцьку епоху. Він 
подав матеріал для наших по
літиків і для тих дипломатів 
християнських держав, які 
після закінчення сучасної 
епохи боротьби двох світів, за
сядуть до круглого столу, 
щоб підвести обрахунки дов-
гів і повннностей за всі ті 
терпіння й гяет нашого наро
ду й боротьби за волю. 

” Книжка М Верховинця „На 
руїнах і пустелях далеких" 
заслуговує на поширення між 
українцями та включення в 
наші і американські, кана-
дійські та англійські публічні 
бібліотеки. 

Ант. Кущннськнй 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ТОВАРИСТВА. ПРИХИЛЬНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
— в І д б у д у т ь с я 

в суботу, 24-го грудня 1960 р. 
в год. П:ОО перед полуднем 

в і„чіикі ЇІ'ПІІ — при 302-304 Вест 18-ти вулики 
В Iff* Парку. 

На Зборах буде приявний Ректор У НУ 
проф. д-р І. МІРЧУК. 

Пвпх&СТьаі всіх членів Тни привути за Збори. 
ГОСТЯМ РАДІ. 

За Управу Т-ва Прихильників УНУ: 
д-в О. АНДРУШКІВ, голова д-р О. УТІ'ІККО. фін. секр. 

ЯВ 

ЗАНЛИК 
Головної Канцелярії УНСоюзу 

Д О ЧЛЕНІВ І ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ 
Зближасться кінець року, а з ним і час, коли 

УНСоюз робить підсумки своєї цілорічної праці, та 
переводить замкнення усього діловодства. Щоб 
уможливити головній канцелярії УНСоюзу пороби
ти замкнення4 на час, прохаємо Членів сплатити 
свої вкладки відділовим секретарям, а секретарів 
прохаємо прислати цього місяця членські вкладки 
скорше ніж це звичайно бувас. Викази і рахунки за 
місяць грудень вже вислані всім Відділам з виїмком 
тих, які не заплатили вкладок за місяць листопад. 
Зокрема закликаємо ці Відділи, які звичайно спіз
нюються з прясилкою вкладок, прислати бодай у 
цім місяці грудні всі належИости на час, так щоб 
головна канцелярія могла дістати всі вкладки НЕ 
ПІЗНІШЕ, як 30-го ГРУДНЯ. Щоб вкладки булп 
тчислені на конто I960 року, головний касир му
сить депонувати їх в банках не пізніше, як до по
лудня 30-го грудня. Відділи, які не пришлють вкла
док на час, будуть подані як довжники в річному 
ІЯГТІ 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ УНСОЮЗУ 

Широко відомий і любле 
ний хор ..Думка" відзначив 
10-ліття свосї ділльноетя юві 
лейним альманахом „Певні

ша Пісня", що вийшов 
ю По їжу в I860 році, 

альманаху вміщено багато 
фотознімок, які згодом набе
руть документально - історич
ного значення і опубліковано 
14 статтей різного змісту, що 
з них більшість виявляють та
кож поважві якості. 

Взагалі хор „Думка" сим
патичний тим, що хоч це ко
лектив не професійний, а 
аматорський, або як тепер в 
Україні напинають „самоді
яльний". - проте дб музич
ного мистецтва відноситься з 
належною увагою. Щоб оми
нути непорозуміння, зразу по
яснюємо, що ..егмодіяльний". 
„аматорський" — це Не пони
ження, ані не нехтування; 
навпаки, треба підкреслити, 
що національне музичне жит
тя вцілому, без маси цих 
„аматорів", без цих відданих, 
ідейних, іиоді фанатичних 
працівників — немислиме. 
Вони викопують функцію по
пуляризаторів і поширювачів 
музичного мистецтва серед са
мої гущі свосї суспільностн і 
мусять тільки дбати, щоб у 
своїй діяльності, тобто в добо
рі репертуару і його виконан
ні завжди орієнтуватися на 
зразки професійного мистец
тва і по змозі підтягатися до 
його високого рівня. 

Наш ювілят „Думка" в ос
новному це завдання викову*; 
з успіхом. В альманаху ,,Нев-
міруща Пісня" знаходиться 
докладний список, зладжений 
довголітнім диригентом .Дум
ки" Деонтісм Крушельннць-
ким, 207 творів, вивчених І 
прилюдно виконаних цим хо
ром впродовж десятьох років 
попі існування. Поза незнач
ною частиною пісень прина
гідних, сумнівної мистецької 
вартости, знаходимо там біль
шість творів музичної літера
тури, починаючи кляснком 
Бортнянським, і далі продов
жуючи Днсенком. Леонтовн-
чом, Стеценком, Людкевичом, 
Вербяцькям і іншими, а та
кож із світової літератури 
Бетговеном, Ва гне ром. Вебе
ром. Верді. Додати треба, що 
частина творів виконувалася 
з супроводом симфонічної ор
кестри, як, напр., Вербицько-
го „Заповіт", Людкевича „Ой 
виострю товариша" тощо. За 
такий репертуар належиться 
„Думці і п керівникам пов
не признання. Побажання на 
майбутнє було б, щоб своїх 
слухачів .Думка" знайомила 
також з сучасним станом ук
раїнської музики, тобто з та
кими передовими композито
рами, як Ревуцький. Лято-
шинський. М. Колесса. Дань-
кевяч, МаЙборода і багатьома 
іншими. Очевидно, партитур 
їх творів дістати не легко, але 
хоч щонебудь робити в цьому 
напрямі треба б. 

Доцільне с також поміщен
ня „Хроніки хору ,Думка", 
що дас можливість всесторон-
ньо оцінити діяльність цього 
товариства. 

На особливу увагу заслуго
вує стаття-розвідка д-ра Ва
силя Внтвицького „Українсь
ка хорова культура". Як зви
чайно в цього автора, витри
мана в ясному, спокійному 
стилі і хоч написана спеці
ально для „Невмірущої Піс
ні", тобто без наукового апа
рату, проте визначається ба
гатством охопленого матерія-
лу, науковою об'єктивністю і 
відсутністю фактичних поми
лок. У цій розвідці автор дас 
гарний історичний огляд хо
рової справи в Україні, почи
наючи з княжої добн і зупи
няється на сучасних пробле
мах українських хорів в Ук
раїні, Західній Бвропі і Аме
риці. 

Неначе скороченою парале
лей) до цього є дальша стаття 
Антона Рудницького „Наш 
хоровий репертуар", що зай
мається також українською 
музичною літературою з ді
лянки хорово! творчости і її 
виконуванням. В порівнянні з 
попередньою д-ра Витвицько-
го. що трактує справу в ас
пекті історично - музиколо-
гічному. стаття А. Рудниць
кого с більш темпераментна, 
написана з становища прак
тикуючого музики - дириген
та. Хоч фактично обидва ав
тори обговорюють той сам ма
теріал, проте у другій статті 
можна зауважити непогодже
ність декотрих висловлювань 

• 

з даними Д-ра Внтвицького. 
— імовірно, це наслідок тіль
ки неоднакової стилізації, — 
а також низку сумнівних да
тувань появи різних творів 
що с, набуть, знову тільки 
друкарськими помилками. 
Звичайно, відповідною корек-
тою можна було всього цього 
легко уникнути, і уважному 
читачеві заощадити деяких 
сумнівів. Поза тим, одначе, 
обидва автори цілком пого-

Листопадове Свято у Вунсакеті, Р. Ай. 
13-го листопада Українська Учениця „Рідної Школи" Ан-

Православна П а р а ф і я при яа Ковальчук продеклямува 
Українській П р а в о'с давній 
Церкві ім. св Михаіла у Вун
сакеті, влаштувала Листопа
дове Свято. 

Вранці після Служби Божої 
о. прот. Михайло Мостенський 
відслужив панахиду по по
ля глих Героях Листопадових 
подій. Перед панахидою теп
лими словами згадав незабут
ні події і їх Героїв і просив 
присутніх.помолитися за спо
кій душ тих, що своє життя 

•ДУЮТЬса дг вав^вивовгу вис- віддали за волю України. Під 
"” час панахиди співав чол. хор 

„Бандура". Диригент хору 
проф. т. Пасічних, 

По пол. о 3 год. відбулася 
святочна Академія. Почалася 
Академія співом американсь
кого гимну. Вступне слово ви
голосив п. Євген Тепер, скарб
ник Парафіяльного Уряду. У 
своїм слові п. Є. Тепер згадав 
найголовніші Дати з листопа
дових подій і подав загально 
їх значення. Чол. хор „Банду
ра" відспівав „В'язанку стрі
лецьких пісень", муз. Гайво-
ронського. Виконання було 
дисципліноване і настроєве. 

новку - постуляті, що його 
д-р Ватвнцький з'ясовує сло
вами: „Наш хоровий рух по
казує надто малу тенденцію 
творчого росту. Він не вико
ристовує наявної х о р о в о ї 
творчости сьогочасних укра
їнських композиторів, якщо в 
ній є хоч би найменші позна
ки новітнього музичного мис
лення". Це, очевидно, відно
ситься не спеціально до .Дум
ки", а до всіх українських хо
рів взагалі. 

Інші статті альманаха, як, 
напр., спомини О. Залеського 
про львівський Академічний 
хор „Бандурист", загальні 
уваги І. Жуковського про хо
ри, оркестри, диригентів, кри
тику і інші, — безпосередньо
го відношення до ,Думкн" не 
мають, але утворюють добру 
співочу атмосферу, на тлі 
якої більш рельєфно виступає 
значення нашого хору - юві-
лята. 

На самому початку альма
наха поміщена пісня, зложе
на спеціально на ювілей 
,Думки", — „Як ішли мн сві
тами", слова і мелодія Рома
на Купчинського. Твір цей 
своїм стилем в нічому не від
бігає від інших популярних 
пісень цього автора, відомих 
стрілецьких, пластових тощо. 

Для хору аранжував її компо
зитор Микола Фомеико. 

В цілому поява альманаха 
„Невміруща Пісня" є позитив
ним явищем у нашому музйЧ-
иому житті, бо ве тільки з'я
совує і зафіксовує на майбут
нє корисну працю хору .Дум
ка", але і самими опублікова
ними матеріалами приносить 
вклад у наше не надто бага
те музичне письменство. Іні-
ціяторя і виконавці цього ви-гаиня заслуговують На приз-

ання і щиру подяку не ТІЛЬ
КИ співочої, але і всієї україн
ської громади. 

Зиновій Лясько 

Листопадове Свято в Міннеаполісі, Міни. 
6 листопада українська г]ю-|сен. Ярослава Луцева, які 

мада в Твів-Снті вітала ра 
лісну подію, святкуючи Свя
то Листопадового Зриву, вла
штоване місцевою Пластовою 
Станицею. Треба відмітити, — 
що Листопадове Свято зав
жди було влаштовуване міс
цевою філією УККА. Цим ра
зом Управа філії пішла назу
стріч пластовій молоді та від
дала влаштування цього свя
та в їхні руки. Треба з радіс
тю признати, т о наша мо
лодь ступає самостійно на 
громадський шлях.! 

Рік том" на сторінках пре
си появилися були слова 
пластунки М. Богачевськоі 
„дайте нам можливість проя
вити ваші сили". Радіємо, що 
слова ті стають дійсністю, бо 
вище згадане свято — було 
виконане виключно силами 
пластової молоді — включно 
з мистецьким оформленням 
сненп. яке виконав пл. Роман 
Луцик. Тпеба признати, то, 
в малій групі пластунів на
ходиться найбільш здібна мо
лодь, яка вивела різноманіт
ну програму з 12 точок. 

Свято відкрвв голова фі
лії УККА в Міннеаполісі п. 
Ломбровський. Американсь
кий гнмн відіграла на форте-
піяні п-ка Уляна Крамарчук. 
Приємне враження огорнуло 
присутніх, коли до пластово
го гимну станула молодь в 
одностоях. почавши від ма
лих новачок і скінчивши на 
старих пластунах. З яким гор
дим SROPvmeHHHM співали во
ни цей бадьорий гнмн 

Вступне слово виголосип 
станичний пл. сен. Мнрон 
Кпамарчук. Він підкреслив 
коротко і річево важливість 
Листопадавого Зриву та не
розривну участь у ньому ук
раїнського Пласту. Після цьо
го, мала новачка Люба Ле-
вицька гапно продекламува
ла вірш „Коли ви вмирали". 
Реферат прочитав пл. сен. С. 
Вовчак. Відтак слідувала 
спільна рецитація гут>тка но-
пачок. П-ка Уляна Писовсь-
ка. при фортепіяновому суп
роводі пл-ки ТаЯІ Грннншин. 
вивели мелодеклямацію ..Як 
стрінеш, пластуне, самітню 
могИлю". Вдалою була Інс
ценізація - фрагмент „Пер
ший Листопад" під мистець
ким керівництвом арт. О. Кар-
пяк-Бенцпль. Відтворено бли
скучий момент, як українські 
суспільні верстви вітали по-, 
яву ппапору на ратуші Льво
ва. Після цього слідував ду-| 
ет пл. Тані Грннншин І пл.' 

В КАРТКИ — КНИЖКИ • 

"Толйди 
, — І — 

ЩЕДРІВКИ 
— на — 

РІЗДВО ХРИСГГОВК 
І 

когоявлкннс 
з додатком 

пісень страсних, BuiкрПВя> 
й liinmv пісень церковних. 

ЦГНА — ЗА иептін. 
S V О В О D A 
Р О. Box 348 

Jersey City 3. N. ] . 

проспівали пластові пісні 
„С.іріли у сумерку зорі" і 
,І іе журіться, юні друзі". Пл. 
Ліда Курилко проспівала 
сольо „Заквітчали дівчатонь
ка ' і „На чужині загибаю". 
Пл-ки Т. Грннншин продек
ламувала вірш „Поклі" геро
ям". На викінчення програ
ми пластовий хор. під днри-
гентлгрою інж. Є. Карпяка 
проспівав дві пісні „Під Вро
дами зацвилн маки" і „Від 
синього Дону до сивих Кар 
пат". Відспіванням національ 
ного гимну закінчено це вда 
ле -свято. 

Пояянві залишали залю з 
вдоволенням та надією, що 
наша молодь буде щораз то 
більше з ентузіязмом прояв
ляти свої сили та віддано сту
пати на громадський шлях 
праці. К. Г. 

• В Об'г.днаиит Паліях Вю-
Дяеетова комісія морочиться, як 
запевнити фонд* на утримання 
міжнародного війська в Квнто. 
Ірлявдія, Ліберія І Швеція G 
за те, щоб гроші на ту ціль бра
ти з загального бюджету ОН 
І що тому ССОР І його сателіти 
мусять платити туди належну 
частину, чого вони тепер яе роб
лять, пакістав, Сенегаль і Ту
нісі* пропонують ..компроміс'. 
який визнає совстську тезу, що 
за НИНІШНІЙ хаос в Конго вину
вата головно Бельгія І тому во
на повинна платятя найбільше. 

ла вірш „Листопад". І змістом 
і виразно • настроєвою декла
мацією вірш гарно передав 
загальний настрій Свята. Хор 
„ Б а н д у р а " виконав пісню 
„ІхаВ стрілець", муз. Гайво-
ронського. Учениця „Рідної 
Школи" Джіиі Варр ясно про
декламували вірш „ Р і д н и й 
край". Після декламації хор 
„Бандура" проспівав пісню 
„Накрила нічка", муз. Гаяно-
роиського. Вкінці маленька 
учениця „Рідної Школи" Хри-
стя Тепер продекламувала 
відважно вірш „Я маленька 
українка". 

Свядочну промову ВИГОЛО
СИВ о. прот. Михайло Мостен
ський.'У своїй промові о. прот. 
М. Мостенський згадав про 
Листопадові події і їх значен
ня. Цими подіями почалася 
нова доба на Західньо • Укра
їнських Землях, а пізніше во
ни спричинилися до подій за
пільно - українського зна
чення: проголошення Собор
носте, здобуття соборними ук
раїнськими силами Києва. 

Лід час перерви відбулася 
збірка ва Український Націо
нальний Фонд. Зібрано $77. 
Промову перед збіркою виго
лосив о\ прот. М. Мостенський. 

У другій частині Академії 
чол. хор „Бандуро" відспівав 
пісві ,,ГеЙ, гук, мата, гук", 
и ^ . Лйсенка, і „Засяло сон
це", яуз. Подільського. Як і 
завжди, хор співав прекрасно. 
I присутні подякували співа
кам ЩйрЯвШ оплесками. На 
яісці буде тут згадати, що чо
ловічий дар „Бандура" дуже 
солідно працює і користуєть
ся доброю славою і серед сво
їх і серед чужих Хор часто 
запрошують чужі товариства 
і церкви. Скрізь хор здобуває 
заслужену похвалу і вдяч
ність. Наступною точкою бу
ла декллнаціл „Любіть Укра
їну". Декламацію голосово пе
реконливо виконала учениця 
„РідиЧЛ Школи" І ванна Ко-
сюк. Потім Іваяна Косюк і 
Джіиі Варр виконали в дві 
рукЯ „Серенаду" Шуберта. 
Обидві були одягнені в укра
їнські строї. Виконання було 
делікатно - чутливе, ясне й 
виразне у мелодійних перехо
дах і тональних звучаннях 
Учениця „Рідної Школи" Ма
рій Ковальчук гарно про дек-
лямувала вірш „Живи, Укра
їно", який вдало підходив до 
ідеї ft настрою Свята. Остан
ньою точкою була гра на кла
вірі твору Ніщинського „За
кувала та сива зозуля". Гра
ла Джіиі Варр. Молода ар
тистки уже кілька разів тіши
ла українське С У С П І Л Ь ство 
своєю грою. І цеп раз вона по
казала, що солідно працює, 
щиро відчуває свою гру і 
вдумливо інтерпретує компо
зиції. Звучання і сила тонів, 
технічна вправність показу
ють, що молода артистка на 
добрій дорозі до успіху. 

Кінцеве СЛОВО ВИГОЛОСИВ п. 
Кость Корніцький, предсідняк 
Парафіяльного Уряду. Зга
дав про значення Свята і ви
словив щиру подяку виконав
цям за гарне виконання про; 
грами. — Свято відбулося у 
парафіяльній залі при Укра
їнській Православній Церкві 
ім. св. Михаїла. 

Степан Лісовий 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКР НАРОДНОГО СОЮЗА 

<**<чхч>сч<чмтсчмі<и«си<ччимч;чаан.щв.а'<«інвманнинм[мм'ь 

На святочний Сезоні 
ЗА ДО Г.РИМ І лкнп:ним ПОДАТКОМ. 

не забудьте забтн до фірми 

SECOND AVENUE JEWELERS 
1S3 Second A venae 

NEW YORK 3, N. У. 
Власник — Теодозій ПІДГ0РОДКЦІ.КЙП 

Поручпг 
челпций ВНбІр.їОЯГЛІРНІІХ ВІІГОІЛК. кіп:шіуг. сі: ЛЬМІ 

lONOINE, 

па англійській і унрпіись-

:іЛМОН,лиіШІ. швдвцпргькі ю д м н и н к м 
ОМ KG A, TISSOT, СУМА тя другі 

М А Ш И Н К И Д О ІГШ ЛНШІ 
КІП мовах. 

Короткохвилеві РАДІО- A h A PATH: TKLEFtJNKEN, Bl.Al 
PUNKT, NOKMANDfE, PHILIPPS "ІД Яв”.ВЯ. 

Великий ЯНбІр ріяішх РПДВННИЧ ПОДАРКІН. 
<3 

АРТИСТИЧНІ ІТАВЇРУВАННЯ ВЕЗПЛАТЯО 
Млгтші відкритий 

від 11:00 рамо до 9:00 вечора. 

УВАГА! 
Нова довгограюча ПЛАТІВКА 

КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ Ім. Т. Шевченка 
Ралові — I I КОЛЯДОК — 

в тому багато досі неспіваних колядок Сочинського. 

Ціна — $ 4.95 Книгарням — знижка 
Понтона пер-силка 50 центів - До Канади 60 центів 

Замовлення прошу спрямовувати до: 

М. & 0 . GIFT-SHOP 
6720 Michigan Avefft* — D E t t f O l t 10, Mfch. 

На ба* шия внсила:мо каталоги платівок. 



ЯК ТАМ ВОНО НА ЦІЛИННИХ ЗЕМЛЯХ [ С п о р т 
(Закінчення зі ст. 2-ої) 

торбою, носиться Нікіта Хру
щов з кукурудзою. Чотири 
роки тому він заявив, що та
кож і на цілині добре піде 
кукурудза, ця „королева ла
нів", як П називають хрущов-
ські підлабузники „Нікіта 
Сергесвіч мав абсолютну ра
цію! — стверджус СОВСТСЬКНЙ 
авторитет у спрал.іл сільсько
го господарства, А Шевчен
ко, але тут же додає: — Од
нак, треба дивитися правді в 
o4L Багато колгоспів та рад
госпів ще не навчились (!) 
плекати кукурудзи, вона в 
иях заростас бур'янами і дні. 
мізерні врожаї. Крім того 
насіння кукурудзи, яке при
силають до Казахстану, дас 
малу схожість". 

• II І' А II Я 
• HELP WANTED MALE 

Пошукую ПОМІЧНИКА 

СУПКРІНТКІІДЕНТА 
в обмін па мсіш:аіііія Може бу
ти одиноким Досвід іісконсч-

ИИЯ. 

Тслеф: UL 7-1945 

LATHE, TURRET. 
Thoroughly exp'd. Set-ups. 
SUPREME KNITTING CO. 

EV 86417 
Mr. Bienstock 

BUY 1-Я. SAVINGS BOND* 

MISCELLANEOUS 

ДАРУНОК на СВЯТА g 
REDUCING MACHINES g 

FAMOUS 
FIGURE FITNESS MACHINES 

Демонструється модель, Я 
Знижені ЦІНИ. 

RA. 8 4701 
КВЖЯВПВКВВР 

Заперечувати Хрущову аг
рономи не відважуються, але. 
шукаючи виходу з безвихід
ної ситуації, пропонують сво 
спасенні рецепти: поруч пше
ниці, як- рекомендованої Хру
щовим зернової культури, 
займатися іншими зерновими, 
а також бобовими культурами 
і житом. 

На недостачу н низьку я-
кість сільсько - іххліодарськігх 
машин нарікають майже всі 
керівники і'.cm"-цін Цс та
кож „хворе місце", дуже тяж
ка проблема в освоєнні цілин
них земель. Тут згадаємо ли
ше про славлений свого часу 
в совстськіЛ пресі т. зв. при
чіпний комбайн, що. як аж 
тепер виявилось, у практич
ній роботі не склав іспиту і 
масово заміняється самохід
ним комбайном. Ця конфузна 
для совстськоі ,.нанпередові-
шої техніки" справа виклика
ла була в сільсько -господар
ському машннобудівннцтві ве
лике потрясенанл. Причіпний 
комбайн обслужують 4-5 ро
бітників, а самохідний — о-
днн. Зібрати одному комбай
нерові на самохідному ком
байні пшеницю, з 300 гекта
рів,, — запевняють фахівці, 
— це значить заощадити 7,000 
рублів. 

Надзвичайно важливі в ос
воєнні цілинних земель про
блеми - - низький рівень орга
нізації пращ і нікудишня тру
дова дисципліна. Мільйони 
пудів збіжжя гинуть також 
через відсутність відповідних 
приміщень - елеваторів, че;сл 
недбале ставлення до своїх 
обов'язків шоферів - возіїв 
збіжжя. Якими цифрами ьи-
значасться цьогорічна втрата 
врожаю в Казахстані сказа
ти тяжко, в кожному разі на 
початку листопада, коли вже 
всі лани були вкриті снігом. 
не зібрано ще там збіжжя з 
8.000.000 гектарів 

Чи поставлять на пленумі 
ЦК КПСС на обговорення 
найпекучішу піюблему осво
єння цілинних земель: неба
жання людей працювати, ціл
ковиту неохоту реалізувати 
чужі їхньому серцеві завдан
ня Москви? Ілюструючи таке 
,,наллювательське" відношен
ня цілинників до „соціаліс
тичного господарства", голова 
колгоспу „Родіна" розповів 
такий характеристичний ви
падок: „Одного разу працю

вали на полі декілька наших 
колгоспників. У колгоспні по
сіви зайшли пастися їхні вла-

— сні корови. Що ж ви думаєте, 
» вигнали вони з шкоди ту ху-

_• добу? Ні, вони начебто нічо-
GLEN COVE І п > н с з а в в а ж а л и • • •' Лише не-

Чудсон* 4-кІмк,. мур. ДІМ. б*»<*нням працювати можна 
гарна дільниця, викінч підвал.пояснити те, що в Кустаяаи-
сліпа вулиця, доск для дітгп:ській області залишились цьо-
$123 місячно, огрівання нласни- го року величезні масиви не-
WS&EfJS. 2 2 КЯТ. "г р к"и , скошеної пшениці, в на до-
2 хвнл. до Cole ШКОЛИ І СКЛСПІО. . „ _ , . 

OR б 5679 Р031 Кустанат - Д е м яміяка. 

Д О М И - ІНВЕСТИЦІЇ - МОРТГЕДЖІ 
БЕЗКОШТОВНІ, ФАХОВІ ПОРАЛИ. 

Ияябідьте українське Пюро на КвІнгІ, яке не Н — И Н В 
коштів і.і оформлення морп'едясія. 

СПЕЦІЯЛЬНЕ ОГОЛОШЕННЯ 
Rej;o Park, чудова окоянця, близько собвею. Цілий бльок 
воаях. мурованих дяо-родинних домів. Ми одержали ви
ключне право продажу цих будинків і плянусмо оселити їх 
тільки українцями, .-зацікавлених, жити в своиому середо
вищі — просимо телефонувати негайно за Інформацілми, 

бо частина їх вже задаткояана. 
Велякмй вибір всяких інших домів у всіх гарних околицях. 

Тепер пора купувати! Зимою ціни нижчі! 

В. КУЗЬМИНСЬКИЙ 
Concordia Real Estate Co. 
170-13 Hillside Avenue — JAMAICA, L. I. 

Tel.: OL 8-6330 

• BUSINESS OPVORTUNTTY • 

ІЖ ЛІМІТНО на П Р О Д А Ж 
ДОБРА 

ГАЛЯНТЕРШНА 
КРАМНИЦЯ 

в торговельній дільниці 
Н ю Норку. 

Ііласник переходить до 
більшого підприємства. 

Адреса: 
WILLIAM DRY GOOD 

STORE 
120 1ft Avenue 

(між 7-8 вулицями) 
New York, N. Y. 

Tel : ORegon 7 2450 

HOUSES 
FOR RENT 

ЗМАГАННЯ I1PII ВАТРАХ 

УСК Ню Пори — C. K. Нюарк 
6:0 (3:0) 

Ню Иорк. 11 грудня 1960. — 
Український СпортовиА Май
дан в Каледж Попиті. УСК: 
голуб - Черемха, Підгорець-
кий - Фориеро, Керні. Е. Чи-
жович - Мушак, Пачеко, В. 
Чижовнч, Моралес, Вітюк (В. 
Шмотолоха, Попович). Воро
та: 22 хв. — В. Чижович, 33 
хв. — К. Мушак. 37 хв. — М. 
Пачеко, 71 хв. — Е. Мора
лес, 73 хв. — В. Чижович. На-
ріжняки 6:0 для УСК-у. Суд
дя: Гуке. Глядачів: 300. 

Висідаючи з холодного авта 
в ще більший холод, на грищі 
побачив я по обидвох сторо
нах горстки глядачів, а решта 
їх ще грі/іася в автах. По обох 
сторонах грища горіли чоти
ри ватри, а на грищі ішли 
змагання резерви. Стан 1:1. 
Ворота для УСК-у, довідує
мось, стрілив капітан Стсфан 
Шмотолоха. Наші тиснуть, у 
внеліді чого здобувають ще 
двос воріт зі стрілів Юрка 
Реннера і , Л з ю н я " Німо
ти лохи. 

Вкінці передзмагу починає 
налітати сніг, а холод чим раз 
глибше продирається до кос
тей глядачів. Початок зма
гань приносить пожвавлення: 
в окладі УСК-у вове обличчя 
аргентинець М. Пачеко на 
правому лучнику. Напад УС
К-у раз - у - раз підходить під 
ворота „кінцевого світла" та 
белі „Великої Десятки" Ліги, 
а глядачі залежно від ситуа 
ції на грищі то гріються біля 
ватри, то дивляться на зма 
гання, коли приходять підво-
рітні акції. Вкінці перевага 
УСК-у перетворюються в голі 
В другій половині масно вже 
справжню сніговію, в якій 
суддя та змагунн нагадують 
радше казкові фігури, а наші 
напасники „казково" невико 
рнстовують хмару підворітннх 
нагод. Напад здобувся в дру
гій половині на двос воріт, 
але зголоднілі на Голі симпа
тини УСК-у вдоволені і цим 
та вислідом 5:0. Приємно бу
ло бачити в акції при кінці 
змагань В. Шмотолоху і І. По
повича. При оцінці змагань 
важко сказати, чи цс вже 
прийшов кінець кризи УСК-у, 
бо Нюарк був слабим против
ником. Хочемо однак вірити 
що так. 

Роман Лнсияк 

В останній рецензії п. Р 
Лисняка („Свобода" ч. 238) 
закралася похибка у реченні. 
що мало звучати ось так: 
„Треба зробити уважну аяалі-

як повідомляє ..Комсомолі* ь 
KR Правда", на кожному кі 
ломстрі розсипано нс менше 
як тонну збіжжя. 

• 
..Нинішній рік на цілині, 

читасмо в ..Правді", — був 
своєрідний. Випала цілком до 
статня кількість вологи, але 
надзвичайно мало було тепла 
Старожитці твердять, що за 
останнє півстоліття такого ро
ку не було. Коротко кажучи: 
цього року на цілинних зем
лях був великий неврожай 
„Правда" в обережній формі 
стверджус. що „в 1960-му ро
ці умовний для вистигання 
збіжжя були навіть мсниіг 
сприятливі, як у холодному 
1947-му", коли, як відомо, го-
лодні селяни з Східньої Укра
їни пробиралися до Галичи
ни, щоб роздобути собі трохи 
муки чи інших продуктів. 

Хрущов ще при владі, і то
му ніхто в Совстському Сою
зі, не відважиться голосно по
ставити під сумнів доцільність 
його фантастичного експери
менту, проти якого повстають 
і люди, і природа. 

Г.. Око 

Юрій КМІТ: 

В затінку й на 
сонци 

Ціна — 5 0.00 
Замовляйте у: 

"SVOBODA-
P. О. Box 340 

Jersey City З, N. J. 

Гайле Селяссі вернувся до столиці Етіопії 
— ворохобники програли 

Аддіс Абсба. — Абісннсь-
кий, чи пак ефіопський мо
нарх Гаіілс Селяссі. який під 
час своєї візити в Бразилії ді
знався про переворот проти 
нього в його столиці, очолю-

Гайле Селяссі заявив, що він 
відразу не вірив вістці, наче б 
його син підняв був бунт про
ти нього, та що його син, на
ступник престолу А ефа Вос-
еоа діяв під примусом. Не 
оприлюднено ще всіх подро-

ваннй ніби його власним сн-1 бнць перевороту, який тривав 
ном. і негайно відлетів назад, лише чотири дні. За газетнн-' 
відніс повну перемогу над во- ми інформаціями, змовники 
рохобникамн. Гайле Селяссі вбили 19 найвидатніших чле-
прцземлнвел спершу на лето- нів уряду та прибічників ін
ші т і в Асмарі за 450 миль ператора. При ліквідації пере
від Аддіс Абсбн, але вже в вороту буцім-то згинув його 
минулу п'ятницю прилетів до головний автор, генерал Му-
самої Аддіс Абсбн, де стрінув лугета Муллі, але більшість 
його на лотовищі його сни та зворохоблених старшин бу-
інші абісинські достойники цім-то втекла літаком. 

Засновано економічну організацію 
20-х заможних країн Заходу 

Париж. — У Парижі від- плюс дві країни амернкаись-
бувся в минулу середу 14-го кого континенту. Членами ті-

На конференції міністрів у Парижі ЗДА 
запропонували атомову зброю НАТО 

Париж. — На конференції арсеналу НАТО вяхідньо-иі-

грудня ц. р. урочистий акг 
підписання статуту міжнарод 
ноі економічної організації 
яка охоплює 18 найзаможні-
ших держав ЗахідньоІ Европн 

зу. яка напевно покаже, що 
більше вартісним с власній. 
хоч технічно слабший, змагун 
зі серцем, як платна зірка — 
жонглер, який краще підхо 
дить до цирку". 

ВІСТІ З УСКУ-У 

• Інші висліди неділі: СК 
П а с с а й к Б — УСК Б 2:0. 
„ С л а ґ с р и " нс використали 
двох карних. Е л и з а б е т СК 
юньйори — УСК „А" юньйо 
ри 0:1. Ворота стрілив В. Не-
межнцькнй. Колпіиґ юньйори 
— УСК „Б" юньйори 6:0. 

• В четвер, 8-го грудня ц. р 
досі непереможена друга дру
жина столової ентківкн УСК-у 
перемогла сельву дружину 
СК Айнтрахт 9:3. Героєм дня 
був Зенон „Маестро" Зварич 
що в маратонському матчі (55 
хвилин!) переміг Швангертн 
і здобув переломову — восьму 
— точку. Оклад: 3. Зварич. р 
Дмитренко, Я. Куровнцьаий. 
О. Наливайко, В. Ґной, І 
Сво рак. 

Посмертні згадки 
Михайло ЛЕНПК — член К-в* 

са. Юрія. ВІдд. 87» УНСонізу 
в Пін киї о. І.г-1., помер 7-го 
грудня I960 p.. на 40-му році 
жнття. ПОКІЙНИЙ народився В 
гелі Лриіців. нон. II ід г наці, 
Зах. Україна. Паливши у аг 
іикпму смутку дружину А » 

ну. Похорон відб>-вся 10-го 
грудня 19*0 p.. а пох. ВВД 
дгння до церкви са. о. Мюсо-
лая. а опіс.ія на цвинтар "еаь 
о. Миколам. — В. П. II.! 

М. < .-чкік. секр. 

Лмні|м. икл і;ош і .мін 
В-ва ся. о. Миколая. ВІдд. ЇМ 
УНСоюау в Шиї її... І І І . її" 
мі |> 3-го грудня I960 p.. на 
75-му році життя. Покійний 
народився в селі ОСсртин. ИО-
віт Городенка, Пах. Україна 
До ЗДА прибув I9IS P-. а До 
УНСоюау вступив, рааом її 
. н і", пі її-по. в 1939 р. II" 
хорон відбувся 7-го грудня 
I960 p.. а пох. ааведеиня до 
церкяи са. о Миколая. ява 
участі Години. ІІрияте.іІн та 
Членів 10в КІ і її і\. По похо
ронних відправах в церкві 
Покійного поховано иа укра
їнському цвинтарі ся. о. Ми
колая, ГІІ і Ін. ровд I Лееи-
лейи І*ивер. Покійний ппиея-
пінн у смутку дружину ЮяІМ. 
S-ox синів: Посифа, ЛеоаВк 
Володимира, З невістки, Z 
внуків і 1 внучку. — Вічна 
Пому Пам'ять! 

Г. Дацьків, гекр. 

Юстинв ННОВСЬКА — довго
літня -осика ВІдд. 112 УІіГо-
юау в Клівленді. Огайо, но
мерів, по довгій І тяжкій ве
ду аі, 1Н го листопада 1MB р. 
Покійна походила і Ляявек 
Мурованих, пов. Старий Сая-
Г.Ір. Зях. Україна. До У Н О -
ю іу вступила ія:п. Ііплияп 
ла у смутку чоловіка Антона, 
і синів: Михайла й Івана, 2 
внуків, брата I сестру у Крам. 
Похорон відбувся 21 -го листе-
пада I960 p.. при участі Роди
ни. С-ва 112 ВІдд., Краяній і 
Знайомих, з кат. церкви ся. 
ні Петра І Паяла па цвинтар 

ся. ял. Петра І Павла а Пар
на, Огайо. — В. їй П.! 

Управа 

сі організації, що називасть 
ся Організація для економіч 
ної співпраці і розвитку, с: 
Англія, Франція, Західня Ні
меччина. Італія. Голландія. 
Бельгія, Люксембург, Швеція. 
Норвегія, Данія, Шааяцарія. 
Австрія, Еспаяія, Португалія. 
Ірляндія. Ісландія, Греція і 
Туреччина, плюс З'сдянені 
Держави і Канада. Таким'чи
ном до цісі нової організації 
ввійшли всі країни б-членяо-
го континентально - європей
ського спільного господарсь
кого ринку і 7-членної Асо 
ціяціі країн вільної торгівлі 
під проводом Англії. Нова ор
ганізація буде в першу чергу' 
старатися узгіднити інтереси 
обох названих західньо-евро-
пейських господарських бльо-

15-ох міністрів закордонних 
справ членських держав Ор
ганізації Північно-атлянтійсь-
кого пакту (НАТО) держав
ний секретар Крістіян Гертер 
запропонував в минулу п'ят-' 
ницю 16 ц. м., що ЗДА мо
жуть віддати під військову 
й політичну-контролю НАТО 
..атомовнй арсенал", в який 
входило б коло І00 атомовнх 
ракет типу Поляріс і Першінг 
з засягом на середню віддаль 
та "5 атомово-підводннх чов
нів, узброення також ракета
ми Поляріс. Наступного дня. 
в минулу суботу 117 ц. м. сек
ретар оборони Томас Геитс 
закликав до військової й еко
номічної едности всіх західніх 
країн бльоку НАТО. щоб ус
пішно протиставитись загрозі 
від Совстів. Державний сек
ретар зокрема вказував на о-
чеввдне рішення Москви спро
вокувати громадянську війну 
з ціллю повного заволодіння 
комунізму • двох далеко одна 
від одної віддалених країн — 
у Лаосі в Північній Азії та 
на Кубі. Найпалкіше підтри
мав план Гертера а тонового 

митної війни між ними, як та 
кож буде займатись найбіль
шими проблемами економіки 
цілого західнього світу. Чар
тер нової організації підписа
ли міністри фінансів усіх 20-х 
держав. Головним ініціатором 
і автором тісі організації був 
заступник державного секре
таря для фінансових справ 
Даґлас Діялон, який був 
тій церемонії разом із секре-

ків, щоб оминути небезпеку тарем фнансів Андерсеном. 

мецький міиістер оборони 
Франц Иосий Штравс. який 
аапропонував, щоб вандалі 
до найближчої весни вигото
вити плин ваті дні ми військо-
ними, політичними і господар
ськими колами. Речники ЗДА 
на Паризькій конференції 
підкреслили, що західиьо-ев-
ропейські країни, члени НА
ТО. мають заплатити зв ато
мову зброю, бо ЗДА не всвлі 
надалі давати їм дарунки з до
став зброї. Канадійський мі
иістер закордонних справ Га-
вард В. Грій передав від пре
м'єра Діфеибейхера проект, 
щоб як йога скорше відбулась 
конференція ,.иа вершинах" 
всіх голів урядів НАТО. про
понуючи иа місце такої кой 
ференції Оттаву а Канаді. 

• М 
Що той старається своєю тех
нічною допомогою 1 доставали 
зброї деяким африканським кра
їнам вести там нідрняяу робо
ту. Ізраїль відповів, що перший 
Совстський Союз започаткувая 
озброювання африканських дер
жав І по нині постачас зброю 
Єгиптові, який явно проголошує 
свої воєнні заміри супроти Ізра
їлю. Якщо Сонети тільки маля б 
можливість — кажеться в заяві 
Ізраїлю — то вони налеяяе ви
силали б явно І тайно зброю 
кожній країні в Африці, що II 
хотіла б. 

• Дававтвмвят торгівлі пов! 
ломляс, що особисті прибутки 
американців в листопаді буяв 
такі самі, як в жовтні цього ро
ку, що свідчить про те, що не 
зменшився добробут а ц і ї кра
їні. В листопаді І жовтні осо
бисті прибутки виносили 1409, 
500,000.000 в річному відяошен 
ні Річне відношення дістаємо 
таким способом, що прибутки з 
одного місяця множимо через 12 

\\\ Ll.AlRi: — власняк S22.990 
ENGLISH TUDOR — муроваяяй. виокремленні ДГМ. • 

Леїал. S-род., — СИЛЬНИЙ, мурований, архітектура "English 
Tutior", повністю відокремлений МІсяч. дохід понад $200, 
з двох апартаментів, плюс студіо апартамент. Дім ц е і 
мас все. З печі, машину до прання. 2 холодильники, ол: 
огрівання, гараж і чудово впорядкований город. Якщо 6а-
жясте, можете мати комплетно порожня! дім, або зміни
ти льокаторів. 

Великий вябір: НАШІ. П А П МчИШХ ДОМІВ. 2. S I врод . 
диходпаягх ДОМІВ. 

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА ДОМОВЛЕНІШМ. 
ШГТАЛТК З А УКРАЇНСЬКИМ ВІДДІЛОМ. 
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