
ТРИ ЕВРОПЕЙСЬКІ 
ЛІДЕРИ ВІДВІДАЮТЬ 

ПРЕЗИДЕНТА КЕННЕДІ 
Вашингтон. — Т р и лідери 

західньо - європейських дер-
ж а в відвідають в найближчих 
т и ж н я х - місяцях президента 
Кеннеді у Вашингтоні ,сполу-
чаючн з своїх приїздом aapa– 
д и н а д сутніми проблемами, 
які спричинили в останньому 
часі дисонанси і розбіжності 
в західньому світі. Новин х а н -
ц л е р Західньої Німеччини д -р 
Л ю д а і ґ Ергард прибуде 24-го 
листопада і переведе два дні 
н а конференціях у Вашинґ-
тоні. Д о кінця цього року 
мас прибути т у д и т а к о ж но-
вин прем'єр Британії л о р д 
Гюм. В січні чи найпізніше в 
лютому наступного року прн-
їде з офіційними відвідинами 
ф р ВИ цузькнй я р є з и д є н т І м о р с ь к о ї ф ^ и з різнонаціо. 
Ш а р л ь д е Толь. А и е р и к а н с ь - І н ^ ь н и г а ^ о г а ш і

1 ' т а а т о ш ь 
кі наради з західньо-німець 
кими і брнтійськнми гістьми 
мають стати наче підготовою 
д о нарад з д е Ґолем, політика 
якого спричиняла найбільше 
незгоди всередині ПІВНІЧНО-
атлантінського Союзу ( Н А -
Т О ) . „Вето" д е Ґ о л я проти 
прийняття Британії до Евро-
пейської Економічної Спіль-
нотн, його опозиція проти ІН-
тегрувания ф р а н ц у з ьких 
збройних с и л а збройними сн-
ламн інших членських країн 
НАТО, його будування самос-
тійної французької атомової 

ція проти концепції з'сдиненої 
Европи з будь-яким спільним 
зверхнім тілом — все ВОНО ВИ-
кликало тертя однаково між 
Францією і Америкою, як і 
між Францією та Британією, 
ба навіть її теперішнім наб-
блнжчнм союзником — Захід-
ньою Німеччиною. Питання 
дальшої стратегії НАТО, тор-
говельних взасмян між Аме-
рикою і країнами Европеись-
кої Економічної Спільноти, 
відношення до Москви і ста-
новище до різних окремих ве-
ликнх міжнародних проблем, 
— все воно буде темою тих 
преважливнх зустрічей і на-
рад. Зокрема коментатори ака-
зують на справу надводної 

вимн ракетами „Поляріс": За -
хідня Німеччина, Італія, Гол-
ляндія, Греція і Туреччина 
погодились приступити разом 
з Америкою до реалізуваиня 
проекту такої фльоти, — Фра-
нці.ч рішуче відмовилась, а 
Британія бере участь тільки в 
інформаційних розмовах і не 
д а л а ще остаточної відповіді!. 
Ця справа мас вирішитись та-
кож в оцих найближчих тнж-
нях і місяцях, на конферен-
ціях з лідерами трьох зах ід-
иьоевропейських держав у Ва-

збройної сили та його опози- шингтоні. 

Кубі жнські літаки атакували и пошкодили 
американський корабель 

Вашингтон. — 22-го жовтня 
кубинські літаил т и п у МІҐ-21 
заатакували американський 
я а н т а ж я н я - корабель ^-,іДж 
Луїс", спричинявши н а ньому 
п о ж е ж у та пошкодивши його. 
49 членам залоги корабля не 
сталося нічого і н іхто не був 
параненнй. Корабель віз 51-
505 тонн алюмінійової руди з 
Д ж а м е й к и д о Тексасу і під 
чао атаки був віддалений на 
13 миль від у з б е р е ж ж я Куби. 
Літаки обстрілювали кора-
бель впродовж 61-ої мінути. 
Преса звертає увагу, що цей 
випадок стався саме в перші 
роковини кубинської кризи у 
зв'язку із совстськимн ракета-
ми на тому острові і одночас-
но з закликом Ф. Кастра до 
З Д А „припинити атаки на 
Кубу" та зняти економічну 
бльокаду того острова, який 
був сильно пошкоджений не-
давнім гураганом. Після по-
гашення пожежі корабель 
Д ж . Луїс поплив далі із швид-
кістю 16 вузлів на годину до 
Юкатанського каналу. Kani– 
тан корабля Кравзе повідом-
ляв, що його атакував тільки 
один літак. А л е у Вашингтоні 
гадають, щ о там мусілн бути 
кілька МІҐ-ів типу 21, яких 
капітан корабля міг не бачи-
ти в темноті. Державний Д е -
партамент повідомляє, що а-
мериканськнй корабель плив 
попри Кубу в тому часі, коли 
там якийсь інший матірний 
кппабель спустив був на воду 

два човни з кубинськими вті-
качами, що мали заатакувати 
Кубу . Надбережна кубинська 
сторожа б у л а заалярмована 
тою висадкою, і вислала літа-
кн, які обстріляли зовсім не-
прнчасний до висадки амери-
канський корабель. Джетові 
літаки американської фльоти 
негайно відлетіли з Кі Вест 
на Флориді на місце випадку, 
але МІҐ-ів вже не було над 
Д ж . Луїсом. Кубинське ра-
діо подало, що якийсь кора-
бель недалеко кубинського 
у з б е р е ж ж я хотів зробити ви-
садку та спустив на воду два 
човни, але кубинські літаки 
заатакували матірний кора-
бель та перешкодили здійснн-
ти цю операцію кубинських 
втікачів - , ,саботажистів", що 
хотіли діяти в провінції Пінар 
дель Ріо. Згідно з фактичним 
станом, отой дійсний ,матір-
ннй" корабель та два менші 
човни мусілн втекти незавва-
жені Кастровимн літаками, я-
кі помилково заатакували 
вантажний корабель Д ж . Лу-
їс. Тут треба додати, що аме-
рнканськнй корабель Д ж . Лу-
їс плив під ліберійським пра-
гіором. Згідно з міжнародним 
правом З Д А мають право 
протестувати проти атак на 
цей корабель, але домагатися 
відшкодування може тільки 
Ліберійська Республіка. Д е р -
жавннй Департамент негайно 
поінформував ліберійську ам 
басаду про цей випадак. 

Пентагон шукає зброї проти ракет 
Н ю Иорк. — Співробітник і неатомовою зброєю почалися 

Тепер переводиться перевіз літаками 
до Німеччини цілої дивізії 

ПАПА ПАВЛО vi БЛАГОСЛОВИТЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД 

П І Д Ч А С С П Е Ц І А Л Ь Н О Ї А В Д І Є Н Ц І І Д Л Я В Е Л И К О Ї 
У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Д Е Л Е Г А Ц І Ї П І Д П Р О В О Д О М В Л А -
Д И К , П А П А О Б Н Я В М И Т Р О П О Л И Т А С Л І П О Г О І Н А -
З В А В П О Г О „ С П Р А В Ж Н І М О Б О Р О Н Ц Е М В С І Є Ї К А -

Т О Л И Ц Ь К О І Ц Е Р К В И " 

Танки й військові панцерні явта4, що їх перевезено літаками 
із Форту Г у д в Тексас до Західньої Німеччини в рямцях 

„Операції Великий Перевіз". 

Франкфурт над Майном. -
У вівторок о год. 5.35 по пол. 
західньо - європейського, а 
12.35 східньо - американсько-
го часу, приземлився на вій-
ськовому летовищі біля міста 
Франкфурту перший великий 
американський транспорннй 
літак ,С-35", яким прилетіли 
ген. Едвін Бурба, командант 
Друго ї Панцерної Дивізії , та 
62 старшини його штабу. В 
годину пізніше прилетів дру-
гнй такий літак і щогодини 
потім прилітали дальші такі 
самі машини з вояками наз-
ваної панцерної дивізії. У 
кожній такій машині летіли 
по 76 до 100 вояків із ручною 
зброєю і впрядом. Ц е й ,;Вели-
кий Перевіз" мас тривати до 
четверга вечером і закінчити-
ся з перекиненням до Захід-
ньої Німеччини повної тісї 

шин і вояків. На місці вони 
дістають зараз важку зброю, 
приготовану вже з недалеких 
американських складів зброї, 
і впродовж наступних двох 
днів та ціла дивізія мас бути 
..готова до збройної дії". В о -
на призначена до участи у ве-
ликнх маневрах на теренах 
Німеччини. Водночас амери-
канська летунська ескадри-
лья перелетіла впродовж 6 го-
дин і 38 хвилин без зупинки 
з Мейну до Франції, переле-
тівши 3 200 миль. Вдорозі ті 
літаки були тричі доповнюва-
ні пальним у повітрі. Ця опе-
рація . .Великого Перевозу" 
мас доказати здатність Аме-
рики перекинути впродовж 
кількох днів маси війська по-

' Вати кап. (В . Д . ) — Мнну-
ЬЬї п'ятниці, 18-го жовтня, 
цапа Павло УІ. прийняв на 
слеціяльній авдіенції велику 
Українську делегацію, уділя-
ірчи благословення для всьо-
ііо українського народу та 
Вазвавши Митрополита Иоси-

Їа Сліпого „справжнім обо-
жцем в с і с ї К атолнцької 
ерквн". Митрополит й о с и ф 

Сліпий та Митрополити Ам-
дрозін Сеняшин і Максим Гер. 
канюк та інші українські Вла-
днкн очолювали зложену з 
лонад 300 осіб українську де-
Легацію, яку прийняв Папа 

о в прийомній залі Ва-
ану. Це була чисельно 
більша делегація, яку досі 

Папа Павло прийняв, та пер-
яш українська делегація від 
часу звільнення і приїзду до 
гнму Митрополита Сліпого 
вісім місяців тому. Авдіснція 
ЗСКраїнської делегації в Пали 
Павла мала — згідно з віст-
хами від Української Като-
лицькоі Ієрархії - подвійну 
иету: публічну подяку Anoc– 
ТОльській Столиці за заходи 
з справі звільнення Митропо-
лнта Сліпого та презентацію 
Лапі провідників Українсько-
гр Християнського Руху , які 
зібралися в Римі на однотиж-
веву конференцію. Коли Па-
па Павло ввійшов із своїм по-
чотом до ав д і сн цінної залі, 
українці привітали його енту-
:іястнчннмн оплесками а хор 
студентів Малої Української 
Семінарії в Римі відспівав 
українську релігійну пісню. 
Митрополит Сліпий предста-
вив українську групу та вн-
голоенв при цьому італійсь-
кою мовою відповідну промо-
ву, складаючи Святішому От-

дивізії, кругло 15 000 crap– рнканських збройних сил. 

через океан. З цим експери 
ментом пов'язаний плян стяг-1 цеві подяку за заходи Anoc– 
нення із Західньої Европи ча-(тольської Столиці в справі 
стани стаціонованих там аме-! його звільнення та за увагу 

і опіку для Української Като-
лицької Церкви і її іиститу-
цій по всьому світі. Папа Український Ню Йорк відзначив 30-ліття 

голоду на Україні протестаи,ійною 
маніфестацією 

Н ю Иорк (О. С.) . — Захо- ти пам'ять жертв голодової 
дом Комітету Об'єднаних Аме-1 смерти вставанням з місць. 
рнкансько - Українських Op–, при чому проф. Ол. Омельсь-
ганізацій міста Н ю Иорку — 1 кий відіграв жалобний марш 
Відділу УККА, відбуто тут і Шопена. 
Протестаційну Маніфестацію J Провід маніфестації nepe– 
в 30-ліття голодової облоги!брав адв Мнх. Пізнай який JB т Шевченка, видало, 
України. Маніфестація відбу- в англійській і українській я к 1 2 . и й т о ч ц ь о г о ю в і л е й н о . 

мовах ствердив, що світ був' в и д а н н я а н т о л о г і ю п е р е -
глухии до того злочину. зало- к л а д і в , Ш е в ч е н к а н а м о в и 
діяного червоною Москвою в 

Павло УІ., відповідаючи на 
цю промову, віддав велику 
честь Митрополитові Сліпому, 
називаючи його „справжнім 
оборонцем всієї Вселенської 
Церкви" та мучеником за свою 
віру і свій нарід. Вживаючи 
постійно звернень „мої укра-
їнські сини" і „мій українсь-
кнй нарід". Папа Павло внс-
ловив признання для провід-
ників Українського Христи-
янського руху за їхні зусил-
ля і рішучість поширювати 
християнські правди і прнн-
цнпи між своїм народом. За-
кінчнвши свою промову бла-
гословенням для прнявних на. 
авдіенції та для всього укра-
їнського народу і зокрема 
,,тнх єпископів, які не можуть 
брати участи в нарадах Bce– 
ленського Собору з незалеж-
них від них причин". Тоді 
Святіший Отець обняв МНТ-
рополита Сліпого і прнвітав-
ся з усіми приявянми укра-
інськими католицькими Вла-
диками. Коли Папа виходив 
з авдіенційної залі, згаданий 
студентський хор в ідспівав 
„Многая літа" і „Боже Вели-
киіі". В авдіенції взяло участь 
16 українських католицьких 
Владик (непрнявні були Пре-
осв. В. Маланчук з Франції 
та Преосв. Н. Е л к о і Преосв. 
С. Коціско, обидва Владики 
для католиків східнього обря-
ду, щ о називають себе руси-
намн) , як також ОО. Васи-
ліяни і Селезіяни, Сестри Ва-
силіянкн, студенти великої і 
малої семінарії та українці, 
переважно науковці, з Мюнхе-
ну, Парижа, Відня, і Лондо-
ну, як також два гості з 
Н ю Норку, щ о приїхали на 
однотнжневу к о н ф є ренцію 
Українського Християнського 
Р у х у . Ватіканська і італійсь-
ка преса та радіо подали об-
ширні та д у ж е прихильні по-
відоилення про цю авдісн-
цію. 

Антологія перекладів з Шевченка появилася 
у видавництві М. Денисюка в Шикаґо 

Шнкаґо . — Відоме україн- бібліографічними о г л я дами 
ське видавництво М и к о л и 
Денисюка, що закінчує тепер 
публікувати здійснюване ним 
14-томове повне видання тво-

лася в Мангеттен Сентер в не-
д ілю 20-го жовтня. На удеко-
рованій арт. малярем Вол. Ла-
совськнм сцені — тризуб, два 
малинові прапори з внпнсани-

, народів світу п. н. . .Поезія 
Україні 1933 p., внаслідок Ш е в ч е н к а ч у ж и м и М О Вамн". 
Я " О Г О Л 0 ' : 1 Є Р ^ 0 . . б І Л Я ? . М І Л Ь І 0 : 1 Появився цей том за редак-

Богдана ми на них роками 1933 танків людей. Він пригадав, д к , „ , , ,. , t 

1963 і гасло: „На Суд Моск--американський журналіст Ду- і Кравцева і в ньому зібрані 
ву!", в українській і англій-l ранте, об' їжджаючи в той час 1 з р а з к и перекладів на двад-
ській мовах. В одній лаві вн-1 Україну, писав, що там не 
шикувались прапороносці з ! б у л о масового голоду, а були 
Пласту, СУМА та ООЧСУ з і тільки спорадичні випадки, 
своїми організаційними та ; Другий американський жур-
національними прапорами, j наліст Чемберлен. написав то-
перев'язані чорними шарфами 
на знак жалоби. Після того. 

разки перек 
цять і дев'ять чужих мов і 
крім того обговорені перекла-
дн з Шевченка на двадцять f 
три інші мови, значить в за-
гальному подані інформації 
про переклади з Шевченка на 
п'ятдесять і дві мови народів 

ді правду про те, що діялось 
в Україні, але світ не peaxy– 

як проф. Ол. Омельський ві- вав на це, а З Д А навіть ві:з-1 с в іту . Зразки перекладів з ко-
діграв на фортепіяні ВМЄри- ( нали того року СССР, який; Ж Н О І окремої мови чи групи 
канськнй гнмн, присутніх , тепер з а п ю ж у с цілому світоні.! МОв попереджені вичерпними фічних творів Шейченка. 
привітав і з'ясував ціль мані- j Українці в Америці тоді njxi– 
фестації мгр їв. Базарко. Він і тестували проти цього, а один 
закликав присутніх вшанува-1 (Закінчення на crop. 4-ій) 

перекладів з Шевченка на да 
ну мову, що появилися КИНЖ-
ковнми виданнями чи на сто-
рінках інших публікацій про-
тягом останнього сторіччя, 
від i 8 6 0 року, ще за життя 
Шевченка, й аж до останньо-
го часу 1961 62 року. Цілий 
том попереджений ще надру-
кованою по-англійськи стат-
тею Б. Кравцева в перекладі 
Б. Рубчака п. н. „Поезія Шев-
ченка в перекладах на чужі 
мови", в якій поданий огляд 
цих перекладів на 52 мови. 
Крім цього тому видавництво 
М. Денисюка надрукувало 
у ж е ХІП-нй том цього ПОВИО-
го видання із статтями про 
ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Т . НІЄВЧЄН-
ка і закінчує друкувати ХІ-ий 
том про мистецьку творчість 
Шевченка з альбомом penpo– 
дукцій із малярських і гра-

ТІТО ПРОПОНУЄ 
СКЛАСТИ „ЧАРТЕР 

СПІВІСНУВАННЯ" 
Об'єднані Нації. - Иоснф 

Тіто, комуністичний презн-
дент-диктатор Югославії вн-
голоенв в минулий вівторок 
22-го жовтня на Генеральній 
Асамблеї Об'єднаних Націй 
велику промову, в якій тав-
рував війну і перегони у 
зброенні, поручав співісну-
вання між державами різних 
політично - економічних си-
стем та пропонував, щоб пред-
ставиики держав ,,на найви-
щому рівені" склали чартер, 
чи міжнародний договір про 
співіснування. Пізніше реч-
ник його делегації заявив, що 
Тіто не мав на увазі з'їзду го-
лів держав, чи пак такої кон-
фереяції „на вершинах", а на-
радн на терені Об'єднаних 
Націй. Генеральна Асамблея 
ОН мала б — за пропозицією 
Тіта — „виготовити й коди-
фікувати принципи мирного 
співіснування". Тіто критику-
вав концепцію, що тільки 
збройна сила може Гаранту-
вати мир, бо — казав він — 
збройна сила не є для нікого 
забезпекою, коли вона — 
вжита проти ворога — обер-
тасться бумерангом проти то-

рнв нічого про те, щ о саме 
той імперіалізм та комуніс-
тнчна ціль заволодіти світом 
спричинила зброення Заходу. 
Після тісї своєї промови Тіто 
дав пресову конференцію. Ко-
ли його спитали, між іншим, 
чи він не звільнить з в'язниці 
свого колишнього найближ-
чого співробітника й віце-пре-
президента Югославії Міло-
вана Д ж і л а с а та чн він, Тіто, 
не вважає, що треба допусти-
ти до голосу політичну опо-
зицію без загрози репресій 
супроти неї — Тіто відповів, 
що це „внутрішня справа 
Югославії" і він „дивується, 
як про це можна тут говори-
ти". У зв'язку з приїздом Тіта 
до Н ю Иорку кількасот cep– 
бів, хорватів і альбанців піке-
тували палац Об'єднаних На-
цій і готель Валдорф ACTO– 
рію, де замешкали Тіто з сво-
їм почотом. Д в о х югослав'ян, 
які хитрощами продісталися 
на 35-ий поверх готелю, де 
мешкав Тіто, арештовано там. 
Вони були неозброєні і заявн-
ли. що не мали на меті зро-
бнти Тітові нічого злого, а 
тільки перевести демонстра-
цію, — один із тих молодих 

го. що П вживе і остаточно ! людей заявив, щ о Тіто казав 
призводить до знищення обох І розстріляти його батька. Д е -
сторін. Однак Тіто не згадав ' монстранти проти Тіта таяру-
ніодної міжнародної пробле- . вали його, як убнвннка і ти-
мн, яка розділює нинішній рана. У зв'язку з тією актив-
світ, не згадав про сутню ністю протитітовських earir– 
причину холодної війни - рантів — Тіто в і д к л и к а в 
російсько - б о л ь ш евицькнй j прийняття, на яке були в ж е 
імперіалізм ані теж не гово-1 запрошені к. 1,200 осіб. 

Західня Німеччина стривожена можливістю 
відкликання військ ЗДА з Европи . 

Б о н н . — Полк. Гассо Фі-. впродовж чотирьох днів. Д а -
біґ з західньо-німецького мі- і лі, однаково Джілпатрік, як 
ністерства військових справ : кол. президент Д . Айзенгавер 
повідомив, що уряд Німець-! звернули в останніх днях ува-
кої Федеративної Республіки гу на конечність, щоб захІд-
звернувся до американського І НЬО - європейські д е р ж а в и 
уряду за з'ясуванням стано- j збільшили свої видатки на 
вища З Д А в справі перебу-
вання в Европі надалі амери-
канських збройних сил. ї х є 
там тепер коло 250.000 воя-

оборонні цілі та щоб вони 
заступили власними війська-
ми американські війська в 
Европі. Однак західні німці 

ків. Західньо-німецький, уряд j лякакггься психологічних і 
стривожився промовою зас- j політичних наслідків „відво-
тупннка секретаря оборон ні роту Америки з Европи". То-
Росвелла П. Джілпатріка в , му західньо-німецький у р я д 
Шикаґо , в якій вказано на ! покликусться на заяву секре-
можлнвість поважного зреду- j таря оборони Роберта МекНа-
кування сили американських мари з серпня цього року, 
військ в Европі, щоб заоща-1 зроблену міністрові оборони 
дити відплив американської j К а н - У в е Ф0 1 1 Гассель, що 
валюти за кордон. Джілпат- j Америка не забере ніяких 
рік пов язав можливість від-
кликання частини амернкан-
ських військ з Европи з екс-
периментальннм п є рекннен-
ням повної одної дивізії -
15.000 вояків 240 транс-

вІйськ з Німеччини без none– 
реднього порозуміння з захід-
ньо-німецьким урядом. Так 
само през. Кеннеді заявив лі-
том цього року, що амери-
канські війська стоятимуть в 

портними літаками до Захід- ! Епропі „як довго вони там 
ньої Німеччини й Франції потрібні". 

щоденника „ Н ю Иорк Тайме" 
Р. Віткін подає, що Департа-

на довго перед підписанням 
договору про частинне припи. 

мент Оборони від довшого ча- ' нення атомових пробних екс-
су шукає такої зброї, якою 
м о ж н а б у л о б нищити ворожі 
сателіти, які везли б із собою 
атомові бомби. Г о вориться 

пльозій в повітрі, на землі та 
під водою. Д - р Гаролд Бравн, 
голова інженерного і дослід-
ного відділу при Департаменті 

про те, в ж е йде підготова до Оборони гадає, щ о легше бу-
серії пробних летів над ocrpo– де знищити сателіта з землі, 
вами на Паціфіку, щоб в тих ніж системою, щ о діяла б з 
летах ствердити спроможність космічного простору д о сате-
неатомової п р о т и сателітної літа в космічному просторі 
з б р о ї К а ж у т ь навіть, щ о вже 
мали відбутися проби в цьо-
му напрямку. Щ зусилля з 

А л е фахівці - урядовці відмов-
ляються подати якісь ширші 
інформації в цій справі. 

В А М Е Р И Ц І 
щ 21-го жовтня в бібліотеці 

їм. президента АЯзенгавера в 
Абілені в Кензесі відкрито пор-
трет Айзенгавера кистя маляра 
Джеймса Антоні Віллса з Гюс-
тону. Присутній був Двайт Д. 
Айзенгавер. який прибув на цю 
параду зі своїм сином Джаном 
С. Д. Айзенгавером. Бібліотека 
їм. Айзенгавера коштус ї ї міль-
йонів долярів. В ній мають ще 
збудувати окрему каплицю. Afl– 
зенгавер назвав будинок біблі-
отвки ..найкращою будовою. я-
ку вів колииебудь бачив". 

9 Дна ир”тятітовгькі гербя 
зуміли пройти через поліційннй 
кордон та дістатися аж на 35-
нй поверх готелю Валдорф-Ас-
торія п Ню Иорку, де замеш-
кав югославський диктатор 
Тіто. Поліція заарештувала їх 
там. Одночасно перед готелем 
прийшло до бійки між тими 
сербами, що охороняли Тіта і 
протнтітовськнмн хорватами, і 
поліція розігнала розкинених 
ЮГословян, які вже ІІИТЯГЛИ бу-
ли ножі з кишень. 

В Ню Йорку відбувся з'їзд пластових 
сеньйорів в ЗДА 

Ню Иорк ( В К ) . Дня 19 
жовтня відбувся тут у великій 
залі Народного Д о м у 5-ий з 
черги крайовий з'їзд нласту-
нів сеньйорів в З Д А . З'їздом 
проводив пл. сен. Т. Дурбак, 
секретарювали пл. сен. О. 
Дзядів і М. Турко. У почесній 

кранової булави УПС, пл. сен. 
Б. Кекіш, І. Стецура, А. Мия-
ннч і П. Оберишнн - члени. 
В осередку уваги з'їзду стаіу-
ла цікава доповідь пл. сен. М. 

На Генерального Секретаря УРДП обрано 
Федора Гаєнка 

Новий Ульм, Німеччина. 'Федір Гаєнко Ген. Секре-
ІДня 31 серпня ц. p.. TNT відбу- ітар, Василь Міняйло — Орг. 
лося об'єднане засідання чле- секретар, А. Ромашко — Сек-

: нів ЦК. Контрольної Комісії і і)етар ідеологічно - інформа-
і та Партійного Суду Українсь- 'тнвних справ, В. Бендер 
І кої Революцінно-Демократич-
1 ної Партії, замешкалнх те-
пер в Німеччині, Англії. З Д А 

зовнішніх справ, А. Широко-
степ (Нікітін) — С е к р е т а р 
фінансових справ та керівник 

Костка про відношення сень-1 К а и а д . т а Г о л л я н д і ї В і ддав- канцелярії. Ухвалено склика 
йорів до проблем теперішніх 
поколінь пластової молоді. 
Думки прелеґента викликали 

президії заняли місця пл. сен. j живу та поважну дискусію в 
якій .чабирали голос актини і Я. Гладкий, голова Головної 

Пластової Булави, пл. сен Г. 
Бобків, голова Українського 
Пластового Сеньйорату і пл. 
сен. Юрій Ференцевнч, голова! вже тут закінчили свої студії 
Крайової Пластової Старшини j та стоять на відповідальних 
в З Д А . Після привітальних наукових та фахових постдх. 
слів голови УПС та голови Після схвалення резолюцій 
КПС в З Д А , учасники вислу-
хали звітів уступаючого про-
воду, який очолював пл. сен. 

ши пошану пам'яті Покійно- ти наступний З'їзд У Р Д П в 
го Ген, Секретаря ЦК У Р Д П , 1964 році; створено комісію 
Івана Багряного, обговорено 1 для упорядкування і видання 
різні питання та винесено пос- літературної спадщини І. Баг . 
тановн. Обрано Секретаріат ряного; утримати ч а с о п и с 

під ряду років пластові сень- і ц к у Р Д П в такому складі: і „Українські Вісті" тощо. 
йори, як також і представіи- , 

У столиці Конго проголошено вийнятковий 
стан 

Леопольдвіль. - Конґолій- та збройних сил. як проти 
ський президент Ж о з е ф Ка- прем'єра Сиріля Адулі . З дру-
савубу проголосив декрет, за : гого боку уряд твердить, що 
яким визначено трьох мініст- вся ця антиурядова акція с 
рів для правління в столиці керована комуністичними і 
краю Леопольдвілі, із вста-; комунофільськими п р н х и л ь -
новленням там військових су- ннкамн першого конголійсь-
дів та проголошенням внйнят.; кого прем'єра Патріса Люмум-
кового стану. Сталося ц е 1 би. що його вбили його полі-
внаслідку погроза збоку ро- і тичні противники, і віце-пре-
бітннчих спілок, що вони про- м'сра Антуана Гізенґи. який 
голосять генеральний страйк до цього часу перебуває у 
однаково з економічних, як в'езниці за збройні затії про-
політнчннх причин. Керівнн- тн уряду. Так само вчителі 
кн робітничих спілок домага- j й державні урядовці norpo– 
ються зміни чи реорганізації жують страйком за невипла-
уряду з покликанням т у д н ' ч у в а н н я їм правильно пла-
12-ох „чесних, здібних і від- тень. Робітничі спілки ніби 
даних" людей. Ця опозиція схильні співпрацювати з пре-
звертасться радше проти мі-і.ч'сром Сирі лом Адулею. але 
ністрів внутрішніх справ і ! рішуче вимагають реоргаиі-
справедливостн та командан- зації уряду. 

кн молодшого покоління, що 1 - -

Василь Гавреляк обраний знову на 
посадника Едмонтону 

Едмонтон, Канада.—У місь-(колн він зрезигнував. Тепер, 
що дають актуальні напрямні ! к н х в „борах в середу 16 ж о в т - і п і е л я 4-літньої перерви він 
для праці сеньйорів в Ч в р г о - І ^ п п о с а д н и к я ц ь о г о м і с т а знову засів на ^осадницькому 
внх двох роках, присутні в я - кріслі цього міста. 

Антін Хухра. Дискусія н а д і л и участі, у спільній вечері, в 1 б У в вибраний Василь Гавре 
звітами та уділення абсолюто- часі якої мали нагоду поба!И- J ляк, здобуваючи коло 10 ти 
рії крайовій булаві УПС по- ти вибір прозірок із 11-го С'ві- цяч голосів більше від свого Шарль де Голь перевів 4-ден 
1 1 ,.т „ ' , . „ г, г" „„ . . „.. л,.„ НУ ВІЗИТУ в Ірані Він їздив у 
перелили вибір нового прово- тового Джемборі в Греції, :цо суперника. В. І авриляк оув n j c r j д о і р ^ с і к о г о шаха И з и 
ду, до якого увійшли: пл. сен. ; їх висвітлювали члени пласто-1 посадником Едмонтону через 
Роман Загайкеїшч — голова вої делегації. 8 років, від 1952 до 1959 року. 

Французький п р є з н д еит 

Ппвелі. щой збільшити престиж 
ФраіЩИ на Середньому Сході. 

У С В І Т І 
О У Східній Німеччині nepe– 

ведено останньої неділі .,внбо-
ри" до таМОШНЬОГО псевдопар-
ляменту, які ях в усіх ко-
мунІСТИЧННХ країнах відбу-
вались на одну, партійним ко-
мітетом призначену листу кан-
дидатів. 1 як в усіх комуні-
СТИЧНМХ країнах - ,.голосува-

ф У Лондоні продано за 10.640 
дол. в авкціоні ліжко Налолео-
на. яке він придбав був. коли 
одружився а Марісю Л у 1 з о ю, 
в 1810 році. Те л і ж к о , разом 
з о б р а з а м и і т. д., було 
влясніснтю Р е н е Ф р а й б у р-
Га з Н ю П о р к у, який помер 
в лкгтому цього року. Його 

ли" понад І'.”І відсотків та ,.од-1 спадкоємці гадають осягнути з 
ностайно вибрали' наказних 1 продажу його колекторської 
послів. У Східньому Берліні і спадщини кругло J3 мільйона. 
..обрано" 200 членів міської ра-1 Сам Фрайбург спав у тому ліж-
дн. з яких 66 засідатиме також 1 ку Наполеоне. Купила його 
в отому комуністичному „пар. І якась багатирка - колекціонер-
ДИМЄИТІ". 1 ка О. Алб^-р. , 
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Польська засліпленість 
Протягом багатьох століть свого держав-

ного існування поляки проявили багато по-
літнчної короткозорости я нерозуму особлн-
во у своїх взаєминах із сусідніми народами 
— українським, литовським і білоруським. 
Вони робили все можливе, щоб знищити МО-
Яслнвість будь-якого співжиття чи злагоди із 
цими народами і часто вирішували історич-
ннн спір зброєю, не бажаюча визнати за ни-
мн права на самовизначення. 

Важний історичний досвід не навчив по-
ляків нічого. Вони й далі, навіть сьогодні, 
після втрати своєї державної суверенності!, 
залишилися засліпленими максималістами, 
для яких нічого не значать всі історичні по-
дії і які своїми поглядами стрягнуть ще й до-
сІ у цілком віджялих імперських апетитах. 

Показовим прикладом польської засліп-
лености може бути резолюція однієї з про-

"хвідних на терені ЗДА польських організацій 
ІЗвЙоввку Народовего Польскего" — Поль-
ського Національного Союзу, що нарахо-
вуе 330000 членів, прийнята на його 34-му 
,.сонмі", тобто з'їзді, що відбувся 20-го верес-
ня ц. р. у Філядельфії. 

У схваленій на тому з'їзді резолюції ре-
презентанти американської Польовії м. ін. 
заявляють: домагасмося „вивести російські 
війська з Польщі і з усісї Середньої та Схід-
ньої Европн до передвоєнних кордонів і прн-
вернутн Польщі її східні землі разом із 
Львовом та Вільном, пограбовані Совстсь-
кою Росією" і „домагаємося затвердження 
З'сднненнмн Державами Америки — уже 
зараз — західнього кордону Польщі на Одрі 
і Ніссі, бо ці землі є корінно польськими від 
багатьох віків, а таке затвердження цих 
кордонів було б бодай частинною рекомпен-
сатою для польського народу за зазнані ним 
кривди". Коротко і ясно: полякам мало оку-
пованвх ними у ви слід і другої світової війни 
східньонімецьких земель, вони вимагають 
ще віддати їм українські, литовські та біло-
руські землі, що були загарбані Польщею 

.безправно після першої світової війни. Апе-
тнт, як Показує ця резолюція, не абиякий, 
але ледве чи він викличе якусь прихиль-
ність до поляків в офіційних колах західніх 
держав, не кажучи вже про те, що він спрн-
чиннв хвилю обурення на поляків серед 
українців, білорусів і литовців. 

. Найсумніше в усій цій справі те, що по-
лякв дуже мало уваги присвячують в такого 
роду резолюціях головній проблемі, яка ма-
ла б бути основною в їх політиці, а саме — 
справі звільнення Польщі з-під совстської 
залежяостн і знайдення союзників, з допо-
иогою яких Польща могла б вдержати свою 
незалежність й оборонитись проти московсь-
кого івшеріялізиу. А такими союзниками 
можуть бути і українці, і білоруси, і литов-
ці, і інші поневолені Москвою народи. За-
мість висловлювати свої нереальні домаган-
кя, поляки мали б прнзадуматися над си-
туацією, в якій перебуває нині Польща, та 
вад дальшими перспективами, що чекають 
польський народ на випадок зведення її з ро-
лі сателіта до ролі „союзної республіки", а 
потім через ..злиття націй" - до ролі ще од-
ного складового елементу в совстському 
їлоналітному суспільстві". 

Мобілізація всіх сил і засобів: проти та-
Кої загрози, що висить не тільки над т. зв. 
совстськимн народами, але й над усіма мос-
ковськнми сателітами, мала б бути першо-
черговнм завданням політики східньо- та 
середньоєвропейських еміграційних спіль-
вот у вільному світі. Але, щоб це завдання 
здійснити, треба позбутися політичної ко-
роткозорости, особливо ж у відношенні до 
евентуальних союзників у боротьбі з ніве-
ляпДйнимн намаганнями Москви. 

Після Загальних Зборів ЗУАДК 
Переведені минулої суботи Сьомі Загаль-

ні Збори Злученого Українського Американ-
ського Допомогового Комітету стояли перед 
важкою проблемою: як зберегти цю єдину 
українську установу з її легальною можлн-
вістю діяння в різних країнах вільного сві-
ту — в активному стані, з дальшою великою 
користю для української громади, в цілком 
змінених обставинах. Жертвенні й патрі-
отичні американські українці покликали бу-
ли до життя цю установу 20 років тому, під 
час світової війни. Засновники ЗУАДК вже 
тоді знали й відчували, що воєнна катастро-
фа напевно спричинить Україні величезне 
горе. Виявилось те горе ще більшим, як га-
далось: Україна попала у „соборну неволю", 
а поза її кордонами опинились сотні тисяч 
вигнанців. І ЗУАДК виконав тоді більше ді-
ло. як його могли передбачити найбільші 
його ентузіястн: перевезено до Америки й 
інших країн Західньої гемісфери кількаде-
сят тисяч земляків, роздано українським 
втікачам, що опинилися в Західній Евро-
пі. допомоги в грошах і одягах на мільйони 
долярів, врятовано від примусової репатрі-
яції і оборонено проти прерізннх шикай та 
несправедливості! багато тисяч осіб. 

Але переселенча акція скінчилася, ста-
ниці ЗУАДК в різних містах Америки роз-
в'язались, зацікавлення ЗУАДКомітетом по-
слабло і разом з тим — припинились масові 
пожертви на ЗУАДК. Однак, потреба в його 
існуванні не припинилась — змінились тіль-
кн часи і змінились вимоги. Залишилося ще 
багато горя серед залншенців в Европі і ви-
ринулн нові потреби харитатнвної праці на 
американське - українському терені. На пре-
велвкий жаль, цей американсько - українсь-
кий терен виявляє не лише великі позитивні 
прикмети, але й хиби, не тільки поважні 
докази української меткости, організовано-
сти й творчостн, але й сумні докази розпоро-
шенностн. Первісна думка — централізу-
вати всі збірки через загальне оподаткуван-
ня на Український Конгресовий Комітет, я-
кий переводив бн розподіл фондів на різні 
цілі, виявилась життьово невдачною. Не мо-
жна виступати проти того, щоб жертвенні 
люди давали гроші на ту ціль, яка кому 
близька і мила. Але така жертвенність не 
повинна послаблювати жертвенности на 
Злучений Український Американський До-
помоговнй Комітет з його найшнршнм зася-
гом діяльності і громадською контролею. 

З другого боку припинились деякі Д8В-
ніші суперечки й поширились можливості 
співпраці, спільного планування та спільно-
го реалізування допомогових ідей і починів. 
Сам ЗУАДК теж пристосовує себе до цих но-
вих обставин. Зменшення прибутків прнму-
енло ЗУАДК зменшити до мінімуму адЦні-
стративний апарат: він зводиться нині до 
одної технічної платної сили у Філядельфії, 
одної в Мюнхені, разом річно на S4 510 плюс 
51 200 на всі інші адміністративні видатки в 
Европі. Але трудно вимагати поважної до-
помогової акції, коли висохли прибутки з 
міжнародних джерел, а американсько - ук-
раїнська громада не жертвує на свою ха-
ритативну центрплю навіть S10 000 річно! 
Яке сумне світло кидає на громаду qbaKT, 
що все' ще залишається кругло 3 000 борж-
ників з-посеред переселених сюди імігрантів, 
які винні ЗУАДКомітетові — S80 000! 

Розглядаючи ці проблеми в діловій, спо-
кійній і конструктивній дискусії Сьомі За-
гальні Збори ЗУАДК намітили низку кон-
кретних способів, як затісннти зв'язок з гро-
мадою та як конкретно пожвавити свою до-
помогову акцію. Але вона залежить у пер-
шу чергу не від новообраної Екзекутиви й 
Дирекції, а від самої американсько - укра-
їнської громади. 

Мирослав Прокоп 
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„УСАМОСТІЙНЕННЯ" ЗАМІСТЬ 
„ВИЗВОЛЕННЯ" 

(В пошуках концепції амерна шської полггнкв у відношенні 
до сателії в Москви) 

Ц 
У першій статті було сказа-

но, що, впарі із сподівання^ 
ми керівних американських; 
кол на ступневу еволюцію в' 
СССР, ще сильніші надії по-
кладають вони на такий роз 
виток у країнах - сателітах 
Москви. Відповідно до таких 
сподівань, американська за-j 
кордонна політика наставле-ї 
на тепер на розбудову зв'язі 
ків з тими поневоленими Haj 
родами, в надії, що це спрня. 
тиме їхнім національним та 
політичним асліраціям і ступі 
невому усамостіЙнюванню ві 
московського центру 

Тепер залишається відповіс-і 
ти на питання, чи така кон 
цепція реальна. 

Звичайно, тільки час і істо 
рія зможуть дати повну відпо 
відь на те, чи така політика 
правильна. Але вже сьогодні 
можна вказати на поодинокі 
елементи, які кинуть дещо 
світла на можливу успішність 
чи неуспішність згаданої по. 
літики. 

Передусім, треба сказати! 
що американці виходять із 
трьох головних передумові 
Перша передумова — це змЬ 
ни в самому Совстському Соі 
юзі, зокрема в його центри 
значить в Росії. Друга - змії 
ни в укладі міжнародних силі 
що постали в останніх роках 
Третя — активний спротяі 
держав - сателітів втручанню 
Москви і їхнє намагання збеі 
регти хоч видимість незалежі 
ности. 

Якщо йде про зміни в СС-
СР, то сьогодні їх бачить наг 
віть н а й б і л ь ш критичний 
глядач. Звичайно, не йде пр4 
зміну самого характеру влаї 
ди. Ті, що керують Совстсьі 
ким Союзом, і далі стоять ні 
принципах однопартійної дикі 
татури, заборони демократичі 
них свобід. утиску не-російсьі 
ких народів. До речі, якщо 
йде про не-росіян, то в ocraaj– 
ніх роках спостерігається пряі 
мий розгул шовіністичної проі 
пагаяди т. зв. злиття націй. І 

Але впарі з цим не можні 
не завважити в СССР частин' 

ди й усунення найбільш разю-
чих ознак терористичної снс-
теми періоду Сталіна, з її ма 
совнмн репресіями, фізичним 
винищуванням інакодумаю-
чих, концентраційними табо-
рами, тотальною забороною 
будь-яких зв'язків із закордо 
ном тощо. В даному разі не 
важливе те, що ця система до-
сягла вершка дегенерації і що 
вона стала загрожувати та-
кож самій верхівці, отже вер-
хівка мусіла її у власному ін-
тересі змінювати. Важливе те, 
що деякі зміни сталися і що в 
їх результаті почала в різних 
секторах життя виявлятися 
здавлена довгими роками ста-
лінського терору народна е-
нерґія; що почали підносити-
ся, хоч дуже несміливі. дома-
гання свободи, заспокоєння 
перших потреб життя ЛЮДИ-
ни, а вслід за тим з місця зру-
шила також народна стихія 
не^-російських народів. За ос-
танніх десять років були в 
цьому русі припливи Й ВІД-
пливи. відлиги й заморозки, 
і л е завести сталінського ладу 
досі не вдалося. І невідомо, 
чи с для того багато охочих. 

Змінився також уклад між-
народних сил. Найбільше вн-
мовним показником Цього с 

розкол у донедавна єдиному 
комуністичному бльоці і nep– 
спектива дальшого загострю-
аавня російсько - кнтайська-
го конфлікту. Дуже поважне 
значеная мав також те, що, 
всупереч віщуванням вождів 
комунізму, комунізм не OXO-
пвв чорного континенту. Нав 
паки, визволені від західнього 
колоніялізму народи Африка 
і Азії показали більшу відпор-
ність ва комуністичну агіта 
цію, як цього можна було спо-
діватися Декілька років тому. 

Немає сумніву, що й час-
тинне пом'якшеная режиму в 
СССР і послаблення його по-
зиції в укладі міжнародних 
сил корисно впливають ва 
самостійницькі процеси серед 
його сателітів 

Нарешті, третя передумова, 
— значить, органічні сили са 
мвх пиляків, угорців, болга-
рів чи інших. Коли усяідомв-
тн їхній розвиток за останніх 
десять років, зокрема великі 
невдачі в 1956-му роді, то тре-
ба сказати, що ті народи вяя-
анлп в останньому часі не ті-
льки дуже багато здорових 
сил і готовоств боротися за 
свої права, але також чнма 
ло державно - політичної муд-
роств. Сьогодні видно, що з 
невдач вони висновки зробв-
ли, але перед Кремлем не ска-
пітулювали. 

Все досі сказане переконує, 
що в мисленні сучасних керів-
ників американської закор-
донної політики в питаннях 
їхнього ставлення до сателі-
тів Москви с чимало елементів 
здорового глузду і логіки. А-
ле в ньому є також елементи 
слабі. 

Поперше, розрахунки на 
ступневе усамосгійнювання 
сателітів стисло пов'язані із 
надіями на пом'якшення ре-
жиму'В самому СССР. Але для 
того, що саме так події бу-
дуть розвиватися, зовсім не-
мас гарантій. Звичайно, на-
віть комуністи не хочуть по-
вороту до сталінського терору. 
66 його бояться, але вони 
водночас уперто бороняться 

Лука Луців 

В ОБОРОНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Якби була знала, — 
У колясці б'задушила, 
Під серцем приспана. 

З приводу дедикації площі 
під пам'ятник Тарасові Шев-
чевкові У Вашингтоні деякі 
щоденники вмістили 21-го ве-
ресвя повідомлення про те, 
що Конгрес ЗДА окремим за-
коном призначив у столиці ЦІ-
сі країни площу, на якій 30-го 
травня .1964-го року відкрн-
ють пам'ятник „українському 
поетові та національному ге-
роєві" — Тарасові Шевчен-
кові. Відкриття пам'ятника 
відбудеться в 150-річчя з дня 
народження Т. Шевченка, а 
гроші ва побудову пам'ятни-
ка зібрали американці yxpa– 
Інського походження в сумі 
- 1250 000. 

Але була в тому повідом-
ленні Юнайтед Пресе Інтер-
нешенел і одна неправда, яку 
поширює комуністична MocR– 
ва про найбільшого'українсь 
кого поета та національного 
героя й „борця за волю у 
Східній Европі", як подавало-
ся в згаданому повідомленні 

Далі в тім повідомленні 
сказано, що „Москва уважає 
Шевченка за ворога імперія-

ного пом'якшення, а подеку-' і 'будуть боронитися проти у-
сього, що могло б загрожува 
ти їхньому упривілейованому 
становищу в суспільності. А 
всякі заморозки в центрі ім-
перії — приводять до затиску 
і на її провінції. 

Подруге, навіть при існую-
чих труднощах всередині і на-
зовні, Москва доволі сильна, 
щоб при потребі вдарити по 
ізольованих вибухах в будь-
якому районі імперії. Це вона 
робила в 1956-му році і, не 
мас сумніву, не завагалася б 
зробити й сьогодні. Звичайно 
при умові байдужности віль-
ннх народів. 

Потрете, народи Польщі. У-
горщинн чи Болгарії мають 
діло не тільки з далекою Мо-
сквою. але й з власною кому-
НІстичною верхівкою. Правда, 
історія останніх десяти років 
повчає, що в деяких кризових 
ситуаціях комуністичні вожді 
тих народів ставали на за-
хист інтересів своїх націй. До-
казом цього є події 1956-го 
року в Польщі і Угорщині, 
коли Гомулка та Імре Надь, 
протиставляючись Москві. сі-
ли на хвилю національно-
визвольної стихії. Недавно та-
ку нагоду використали навіть 
румунські комуністи. 

Але, з другого боку, ця CO-

лідарність місцевих сателітних 
комуністів з національними 
аспіраціями їхніх націй мас 
свої межі. Вони знають, що їх-
ній мандат влади спирається 
передусім на ласці й силі Мо-
скви і що без неї вони не ви 
держали б у себе ніяких віль-
них виборів. Тому ясно, що 
вони ве можуть підтинати га-
лузі, на якій сидять. Тільки в 
таких умовах, як ті, що утво-
рилися в Угорщині восени 
1956-го року, Імре Надь пі-
шов у цілому проти Москви, 
— і за це заплатив головою. 

Нарешті, межі для процесу 
усамосгійнювання сателітів 
творить також сама, з'ясована 
вище, американська концеп 
ція політики. Вашингтон чи 
Лондон безперечно заінтересо 
вані в ступневому унезалеж 
нюванні поляків чи угорців 
від Москви. Але вони зовсім 
не проповідують протиросійсь-
ких революцій тих народів. 
Як показав досвід, вони не 
плянують таких революцій 
підтримувати. Подруге, в суті 
речі, вони уважають ті народи 
за дальшу, але все таки ро 
сійську сферу інтересів. І на 
решті, сьогодні Заходові біль-
ше залежить на приязні з Со-
встським Союзом, зокрема 
огляду на ріст Китаю. 

В таких умовах відповідь на 
ставлене на початку цієї 
статті питання може звучати 
так: Сучасна ставка амери-
канської закордонної політи-
ки на ступневу автономізацію 
чи усамостійнювання сателі-
тів Москви у великій мірі ви-
пливас з об'єктивних умов 
хоч їхній розвиток не мусить 
піти такими шляхами, як то 
на Заході сподіваються. Пля 
нована на Заході розбудова 
зв'язків із сателітними наро 
дами і режимами може при-
чиннтися до посилення емая-
енпаційних процесів поза за 
лізною заслоною. Але шансів 
на скоре і повне звільнення 
тих народів від опіки Кремлю 
ця політика перед ними не 
відкриває. 

Тож можна поставити ще 
питання: Чи проведена тут а-
наліза мас також відношення 
до України? І взагалі, яке її 
місце у з'ясованій тут концеп-
ції американської політики у 
відношенні до сателітів Moc– 
кви? 

Цим питанням займемося в 
наступній статті . 

ял. сен. кер. М. Світуха 

НА СВІТОВОМУ ДЖЕМБОРІ 
Звідомлсння з участи делегації Українського Пласту 
0 ХІ Світовому Скавтському Джемборі в Маранотх, 

Греція, від 1 до 11 серпня 796Л р. 

(У) 
Латиші й москалі вислали по 

одному делегатові на офіцін-
ні наради і в Джемборі як 
Представники не виступали. 
Отож, репрезентація Україн-
ського Пласту була як чи-
сельно, так і якісно. нанкра-
щого і тим здобула собі повне 
признання делегатів інших 
екзильних скавтських асоція-
ЦШ. 
-: Український пластовий та-
бІр" на Джемборі відвідали та-
Кож пл. сен. Ганна Коренець. 
член проводу делегації, ст. пл. 
Іванка Стойкевнч, крайова 
комаядантка пластунок у 
ЗДА та 6 старших пластунок, 
які в той час подорожували 
йо країнах Европи. 
. Нарешті, варто згадати, що 

--- як доказ вдячности укра-
фському громадинстпу ла йо-
ф ' фінансову підтримку, яка 

уможливила вислання снль-
ної і добре вирядженої плас-
тової делегації на Джемборі 
— українські пластуни внс-
лалн кожному жертводавцеві 
джемборівеьку картку з прн-
вітання.м. Таким чином кілька 
тисяч українських громадян 
отримали безпосередній прн-
віт з Маратону. 

Поворот і Джемборі 
Везпосередньа після закін-

чевня ХІ Світового Джембо-
рі українська делегації стяг-
нула табір і вже 12 серпня п -
чала роз'їздитися кількома 
групами 

Одна група під проводом 
пл. сен ії. Кордюка взяла на 
себе додаткове завдання від-
відатн святу гору ATCK'– По ДО-
розі па Атос пластуни оглляу-
;пі старовинні візантійські 

церкви в Тесалоніках та руї-
нн гробовища Александра Ве-
ликого. що їх відкрито щойно 
сім років тому. Прибувши до 
Атосу. пластова група відві-
дала првмаса цієї „церковної 
республнкн", п р о тоігумена 
сербського монастиря Хілан-
дврія НІканороса і подарува-
ла йому книжку „Київська 
Свята Софія". Цей подарунок 
був прийнятий із зворушен-
ням. В свою чергу протоігу-
мен Ніканор передав пласту-
нам ікону Благовіщення. 

На Атосі пластуни відвіда-
лн старовинний монастир св. 
Пантелеймона, в якому nepe– 
бував Іван Вншенський і який 
за кілька років відзначатиме 
800-ліття свого існування. Ог-
лянено 1 000-літню Лавру, мо-
настнр Івірон та кілька цер-
ков-скитів. Це, мабуть, ynep– 
іие п історіїАтос відвідала офі-
цінна репрезентація украінсь-
кої організації, віддаючи по-
честь визначному історичному 
центрові, тісно пов'язаному з 
розвитком ц е р к о вного та 
культурного життя в Україні 
в старих часах. 

Друга група під проводом 
пл, сси. о. П. Смпка D nonopoT– 
иій дорозі переїхала Іта;іію, 

Швацарію і Францію, маючи 
можливість оглян^и ряд ІСТО-
ричннх місць та красу аль-
пійських красвндів. У Парижі 
пластуни склали п о ш а н у 
тлінним останкам сл. пай. CH–' 
мона Петлюри, після чого з 
групою пластунок від'їхали" 
до Ню Порку. 

Третя група під проводом 
пл. сен. д-ра А.ФІґоля, огля-
нувши ще деякі місцевости в 
Греції, від'їхала через Італію 
до Мюнхену. 

Підсумки 
Участь делегації Українсь-

кого Пласту в ХІ Світовому 
Скавтському Джемборі на Ма-
ратоні ще раз підкреслила 
широкі МОЖЛИВОСТІ. ЯКІ ВІД-
крнлись Д л я української 
спільноти в діаспорі через 
міжнародний скавтськнй рух. 
Важливість скввтоькмх метод 
виховання молоді, внутрішня 
сила та живучість скавтннґу 
вже віддавна належно оціни-
лн провідні державні народи. 
Скавтинг користується безза-
сторежноіо підтримкою про-
відних державних, політичних 
та суспільних діячів багатьох 
держав і тому скавтовнй ОДНО-
стрій с тим пашпортом, який 

дас вступ українським штере-
сам на міжнародну арену. 

У свідомості своєї ВІДПОВІ-
дальности перед Батьківщн-
ною за найкраще внкористан-
ня існуючих нагод та завдяки 
зрозумінню й фінансовій під-
тркмці української спільноти, 
Український Пласт мав мож-
лнвість максимально викорн-
стати цьогорічне С в і т о в е 
Джемборі для ширення прав-
ди про Україну серед вибра-
ної молоді народів цілого сві-
ту. На відміну від скавтських 
організацій державних наро-
дів. Український Пласт не об-
межив своєї дії тереном скав-
тингу, але виконав ін4юрма-
тивну місію серед провідних 
кіл грецького суспільства. 

Пласт мас вже за собою ряд 
Успішних виступів на міжни-
родній арені, з яких на nep– 
ше місце протягом остаяньо-
го десятиліття висуваються 
виступи на Світових Джембо-
рі в Англії у 1957 p., на Філіп-
пінах у 1959 р. і тепер у Гре-
ції в 1963 р. Вибір ЗДА на го-
спо,чарів чергового Світового 
Джемборі в 1967 р. накладає 
не лише на провід Пласту, 
але також на всю українську 
спільноту на американському 

континенті завдання якнай-
краще приготовити й викори-
статн цю нагоду. Старанна і 
докладна підготова під кож-
ннм аспектом з включенням 
усіх ресурсів, які стоять до 
диспозиції української спіль-
ноти в ЗДА, дасть можливість 
добитися не абияких успіхів. 

На закінчення цього звіту 
провід делегації Українського 
Пласту на Джемборі в Греції 
висловлює подяку українсь-
кнм громадським організаці-
ям, українській пресі, бать-
кам пластунів і загалові ук-
раїнської спільноти за мо-
ральну й матеріальну під-
трнмку. Окреме признання на-
лежнть також усім тим пла-
стовнм провідникам у всіх 
країнах дії Пласту, які своїми 
зусиллями та жертвенною 
допомогою спричинилися до 

лізму і за большевнка ще пе-
перед большевизмом". Прав-
да, Юнайтед Пресе Інтерне-
шенел стверджує, що „у ЗДА 
змальовується Шевченка як 
борця 19-го віку проти росій-
ської тиранії". 

Це повідомлення в амерн-
канській пресі пригадує нам, 
що діють російські комуністи 
з Шевченком. 

Не місце тут спинятися над 
тим, як комуністичні російсь-
кі окупанти України протя-
гом понад 40-річвоі окупації 
ставилися до найбільшого ук-
раїнського поета. Коли вони 
побачили, що не вдасться по-
ннзити н знецінити Т. Шев-
ченка в очах українського на-
роду, коли не вдалися писан-
ня про мужицьку, а не робіт-
ияцьку ідеологію автора „Коб-
заря", про так зване „616-
лійство" в його творах, тоді ро-
сійські комуністи змінили лі-
нію і почали величати Тара 
са Шевченка. 

Вони пишуть, що Шевченко 
був під впливом російського 
критика Вісаріона Бслінсь-
кого, що Шевченко — це у 
чень Герцеиа, Добролюбова, 
Некрасова і всіх тих, з ким 
він особисто зустрічався або 
тільки міг зустрічатися. А 
вже М. Чернишевський — це 
ніби правдивий вчитель ук-
раїяського поета, хоч воно 
зовсім не відповідає правді, 
коли п о р і в н я т-и Шевчен-
кові писання з тих часів, ко-
ли він зустрічався із Черни 
шевським, і з писаннями ро-
сійського теоретика соціяліз-
му. 

Та совстськнй „шевченко-
знавець" І. Пільгук на це не 
зважає і у своїй книжечці „Т, 
Г. Шевченко — поборник 
дружби російського і у країн 
ського народів" пише, що „Т. 
Шевченко розвинув свою ДІ-
яльність під благотворним 
впливом російської культури" 
і був „ідейним побратимом Бє-
лінського, Герцена, Добролю 
бова, Чернишевського, Hexpa– 
сова" (ст. 9). 

У цій книжечці, що в т іш 
ла в Державному Вндавннцт-
ві Політичної Літератури в 
Києві, 1961 року, Пільгук не 
соромиться писати явну не 
правду про Шевченкові твори 
На замовлення Видавництва 
Політичної Літератури він 
написав те, що потрібне чер-
воній Москві. Він твердить 
що Шевченко „визнавав про-
ґресивність історичної необ-
хідности акту возз'єднання У 
країни з Росією . . . і розгля-
дав цей акт як велику істо-
ричну подію, в якій внявнла-
ся воля обох народів. В по 
статі Богдана Хмельницько-
го Шевченко бачив втілення 
мудрости і національної гід-
ности політика, який здійсню-
вав виллекані народом ідеї 
дружби рівного з рівним і ус-
відомлюаав, що і українцеві, 
і росіянинові однаково нена 
висна неволя", (ст. 12). 

Інші совстські літературо-
знавці принаймні згадують 
про те, що Шевченко не об'-
єктивно оцінював гетьмана Б. 
Хмельницького, а Пільгук по-
просту говорить неправду, бо 
Хто ж може йому повірити, 
прочитавши в „Кобзарі" Шев-
ченка всі ті місця, де укра 
їнський поет пише про СПІВ-
автора Переяславського до-
говору — Б. Хмельницького. 

Чи Шевченко хвалив Б 
Хмельницького в „Розритій 
могилі", коли вкладав в уста 
матері - України такі страш 
ні слова ва Його адресу: 

Ой Богдане — 
Нерозумний енну! 
Подивись тепер на матір. 
На свою Вкраїну, 
Що. колишучи, співала 
Про свою недолю, 
Що, співаючи, ридала. 
Виглядала волю. 
Ой Богдане, Вогданочку! 

„Розриту йогялу" написав 
поет у 1843-му .році, але він 
не забув Хмельницькому Пе-
реяслава, і в кінці свого жят-
тя в поемі „ОсіІ, Глава ХІУ" 
(1859), написав: 

Вкраїно! 
Мій любий краю неповинний! 
За що тебе Господь кара, 
Карає тяжко? За Богдана, 
Та за скаженого Петра. 

У поезії „Якби то ти, Бог-
даве п'яний", писаній також 
у 1859-му році, поет зверта-
сться до гетьмана з такими 
словами: 

Амінь тобі, великий муже! 
Великий, славний! та не дуже.. 
Якби те ва світ не родивсь, 
Або в колисці Ще упивсь... 
То не купав бя я в калюжі 
Тебе, преславного. Амінь. 

А Пільгук пише, що Шев-
чеяко „в постаті В. Хмель-
нвцького бачив втілення нуд-
ростя і національної гідноста 
політика!" 

Проте, й сам Пільгук ва 14 
сторінці своєї книжки прнз-
нає, що і „Шевченко і pocifi– 
ські революціонери - демокра-
тн (з часів Шевченка)' ве змо-
гля піднятися до матеріяліс-
тичного розуміння законів 
розвитку історії". Ми шдкрес-
люсмо, що Шевченко мало 
мав спільного з російськими 
демократами - революціонера-
ми, про яких згадув Пільгуук. 
А доказом цього є знов таки 
твори Шевченка. 

У вірші з 26-го листопада 
1860-го року під заголовком 
„Бували войни й військовії 
свари" не „російські револю-
ціоверн", а український ко-
зак нищить російського дес-
пота і здобуває Україні волю. 
Ця поезія Шевченка, напнса-
на за три з половиною місяця 
перед Його смертю, кінчається 
такими побожними рядками: 

А ми помолимося Богу 
І небагатії, невбогі. 

Чи так писали російські ре-
волюціонерн,- атеїсти? 

Чи Шевченко був під ВПЛН-
вом М. Чернишевського, коли 
в 1857-му році писав в „Heb– 
фітах": 

Благословенная в женох. 
Святая, праведная мати 
Святого сина на землі. 
Не дай в неволі пропадати, 
Летучі літа марне тратять.' 
Скорбящих радосте! пошли, 
Пошли мені святес слово. 
Святої правди голос новий! 

Подай душі убогій силу, 
Щоб огненно заговорила. 
Щоб слово пламенем взялось, 
Щоб людям серце розтопило, 
І ва Украйні понеслось, 
І на Україні святилось 
Те слово, Вожео кадило, 
Кадило істини. Амінь. 

Український поет Тарас 
Шевченко не дбав про ,jcro– 
ричну необхідність" і не ті-
шнвея з того, що Москва, об'-
еднавшися з Україною в 1654 
році, пізніше це „возз'сднан-
ня" обернула на гірку неволю 
України. Шевченко писав, 
що, взявши в свої руки Укра-
їну, — „москалики, що зазд-
ріли, то все онухрали". 

Пільгуки, кирилюки і шаб-
ліовські нічого не вдіють із 
Шевченком, як бя не crapa– 
лися вони нагинати украшсь-
кого поета до потреб комуні-
стичної Москви. Правда зали-
шиться правдою. Шевченко 
почав свою, поетичну твор-
чість у 1837-му році словами: 
„Реве та стогне Дніпр широ-
кий". а закінчив Й 15-го лю-
того 1861 року,-за 23 дні перед 
смертю. такоЖ згадкою про 
Дніпро ї Україну. Ось останні 
слова Пророка України: 

Дніпро, Україну згадаєм. 
Веселі селища в гаях, 
Могнли-гори на степах -
І веселенько заспіваєм... 

Цього ніхто не може запе-
речптів:! 

Сенат схвалив S1,9 більйона на будову 
коледжів та університетів 

Вашингтон. — 21-го жовт 
ня Сенат більшістю 60 до 19 
голосів прийняв законопро-
ект про те, щоб впродовж 
найближчих п'ятьох років на 
будову приміщень ДЛЯ К0ЛЄ-
джів і університетів видати 
суму Я 900 000 000. Проскто-
давці вдоволені з того проск-
ту. але одночасно турбують-
ся тим, чи спільна конферен-
ція, складена із сенаторів та 
конгресменів, затвердить цю 
суму, бо Палата Репрезентан-

успішвого проведення акції тів ухвалила на цю саму ціль 
участи в Світовому Джемборі 
на Маратоні. 

(Кінець) 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ коштує так 
мало! Брак забезпечення кош-
тув так багато! Забезпечітьея 
в Українськім Народнім Союзі! 

14-го серпня S1195 000-
впродовж трьох років. 

Ще 
000 
Сподіваються, що не важко 
буде вирівняти різниці щодо 
висоти суми. Сенат ухвалив 
два обмеження при уділюван-
ні позик на будову коледжів 
та університетів: 1) Фонди мо-
Жна видавати на будову тих 
приміщень, які призначені є 

для шкіл, в яких навчатимуть 
природних наук і фізики, ін-
женерії та бібліотекознавства. 
Палата проектує федеральну 
допомогу для всіх академіч-
них шкіл, крім тих, де вчать 
ллькн релігії-2) Сенат дозво-
ляс на те, що кожний платник 
податків мав би право зверну-
тнея до суду, щоб той вирі-
шив, чи дана школа мас npa– 
во дістати допомогу у qSop– 
мі позики або дарунку від фе-
дерального уряді'. Палата не 
передбачає такої можлняости. 
Сенат дозволяє протестувати 
проти федеральної допомоги 
тим академічним школам, які 
є керовані релігійними інстн-
туцілмн. Сам Сенат дозволяв 
давати допомогу всім шко-
лам, але платники податків 
можуть домагатися, щоб суд 
вирішив, чи ця допомога о 
законна. 
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ЖОВТЕНЬ - МІСЯЦЬ ФОНДУ „ВЕСЕЛКИ". ДОПОМОЖІТЬ „ВЕСЕЛЦІ" ПРОЯСНИТИ ДУШУ 
ДИТИНИ! ВИШЛІТЬ СВОЮ ПЕРЕДПЛАТУ І ЩЕДРУ ПОЖЕРТВУ НА її ВИДАВНИЧИЙ 

„Зопорожец,ь за Дунаєм" в Ню Норку 
(В постановці шойоркського Оперового Ансамблю) 

МЄНЄ, ЯК НОВОПрибулОГО ДО І І . ГОШ — АВДрІД був, ВНДИ-
Ню Иорку, в постановці цієї мо, втомлений, проте, в остан-
оперн вразила в першу чергу-ньому акті, в молитві, він по-

казав силу свого багатого го-наявність такого цінного гро-
на солістів, що їх, дай Боже, 
не одному з добрих оперових 
но вразили мене всі трудно-
щі, з якими доводиться боро-
тися в своїй праці Оперовому 
Ансамблеві. Невже ж нюйорк-

лосу. 
Не дивлячись на те, що ор-

кестранти, як чулося добрі 
музики (між ними незаступ-
ннй, як каже загальна опінія, 
і популярний в музичних ко-

чани не здають собі справи, 1 лах, проф. Берник), проте 
театрів. Вразила мене теж слідно було в праці оркестри 
велика кількість глядачів на незадовільну підготованість. 
залі, що так живо реагувала 
на музику ,гру акторів і спів. 
Вдячна публіка! А послідов-
який скарб посідають, a rpo– 
мадські чинники для забезпе-
чеиня його праці не гаються 
придбати театральну залю і 
оточити вартісну групу твор-
чих людей нналежною опі-
кою? 

В загальному п і д с у м к у 
постановка „Запорожця за 
Дунасм" була дуже в д а л а , 
якщо взяти до уваги обстави-
ни, з якими я встиг познайо-
митися, а які Певно відомі і 
ширшому загалові. Свідчили 
про це спонтанні зриви оплес-
ків, часто повторюваних при 
відкритій завісі, не кажучи 
при закінченні кожного акту. 

Л. Рейнарович — Карась 
завоював собі публіку внрів-
няними якостями і в голосі і 
в сценічній появі. Очевидно, 
він мас цю ролю в крові, і то-
му не важко було переконати 
глядача в правдивості створе-
ного ним образу. 

Те саме доведеться сказати 
про Г. Шерей — Одарку. Ру-
тина співачки, органічна сце-
нічність і праця над ролею в 
напрямі певної доброякісної 
стилізації дали у висліді пе-
реконливий образ полковни-
ці. а не баби Одарки. Спосте-
рігшочи її появу На сцені, так 
і хотілося комусь звіритись: 
яка ж шляхетність виконан-
ня, яка культура голосової 
подачі! 

М. Кобрин - Кокольська — 
Оксана свобідЯа в орудуванні 
своїм легким і милозвучним 
голосом. Це тип артистки, що 
вже першою фразою підбн-
вас собі серця публіки і ви-
кликас бажання задержати її 
якнайдовше на сцені. 
Самокішнн — Султан впов-

ні відповів своїй ролі. Це оче-
вндно майстер, який знас 
свос діло. 

Від Зам'ятого — Імана, мо-
лодечого обличчя якого не 
потрапив пристарити грим,як 
власне від молодого співака, 
надіятися таки дуже багато. 
Певна голосова і сценічна 
зв'язаність не зменшили ефек-
ту від його голосових вальо-
рів. 

Сказали мені, що властиво 
першою її комплетною npo– 
бою була сама вистава. Не 
знаю, чия це вина, але такі 
явища треба осудити. 

Тільки рутина й велика 
музикальність диригента ор-
кестри, маестра О. Стратичу-
ка, допомагала пов'язувати 
працю оркестри з виступами 
солістів та хору. 

Годі не згадати про зовсім 
нову, ще не виконуваної досі 
оркестрацію Я. Ласовського. 
Цей молодий музика дав нам 
ще один, попри декілька існу-
ючих, оркестраційний твір, 
дуже приємного звучання, 
вміло використовуючи прик-
метності інструментів, як, на-
прнклад, флейти чи гобою. 
Шкода тільки, що зоркестру-
вав він тільки дві перші дії. 

Режнсерія опери мала ті ж 
познаки поспішної підготови, 
що і оркестра. В реалістично-
му пляні, в якому її ставлено, 
аж надто вражали лискучі 
шаравари козаків, що то з 
новісінькими, теж блиокучи-
ми косами йшли до праці в 
полі, а в стилі шаравар, мізан-
сценні вирішення гуртових 
сцен. Голосові недоліки хору 
слід було закрити бодай по-
будовою дннамічніших мізан-
сцен. 

Реалістичні декорації були 
задовільні. Костюми з теат-
ральної вдягальні Бражнн-
ків своєю барвистістю і кро-
см надали багато зовнішньо-
го ефекту постановці. 

Критичні зауваження, що їх 
відношу до подробиць не ос-
новного порядку, не повинні 
створити враження, що во-
ни обтяжували цілісно поста-
новку. Навпаки, цілісне вра-
ЖЄННЯ буЛО ПОВНІСТЮ ЄСТЄТИЧ-
не. Навіть п є р є о б тяження 
другої дії виступом танцю-
вальної групи під проводом 
маестра Петріни сприйняли 
глядачі гарячими оплесками, 
а темпераментні танцюристи, 
головно їхня граційна соліст-
ка, заставили забути про 
прогріх супроти 
ної рівноваги. 

Посмертний спомин про nop. Клима Стефанова 
Недавно наспіла сумна віст-

ка з Рідних Земель, що 19-го 
лютого цього року, по довгих 
терпіннях з причини тромбо-
зн серця, помер в 73 році жит-
тя народний учитель Клим 
Стефанів, колишній поруч-
ннк 9-ої Бригади УГА. Помер 
в с. Яблінці, Богородчансько-
го р-ну, Івано-Франківської об-
ласти, в Зах. Україні, і там 
похоронений. 

Покійний походив з родн-
ни, відомої в Зах. Україні з 
свосї гостиниости і патріотиз-
му, та яка видала з себе п'я-
тьох старшин УГА, рідних 
братів, а між ними колишньо-
го Начального Вождя УГА і 
оборонця Львова — покійного 
генерал - хорунжого Гната 

звільнила його на короткий 
час від обов'язків фронтового 
старшини. 

Після ліквідації У Г А в 
травні 1920 року, Клим, ввр-
вавшись щасливо з польсько-
го полону, вернувся в рідні 
околиці з наміром продовжу-
ватн учительську працю. Але 
польська шкільна влада від-
мовилась дати йому працю 
учителя на територїї Львівсь-
кої Шкільної Кураторі!. За-
пропонувала йому учитель-
ську посаду, в Позианщині, та 
він її не прийняв. 

Хоч як тяжко прийшлось 
тоді Клинові п р о б и в а тнсь 
крізь життя, він ніколи не по-
падав в зневіру. З повним за-
палом кинувся у внр тодіш-

Стефанова — та відомого і нього галицького господарсь-
знавця військового діла і іс- кого, культурно - освітнього 
торина Визвольної війни — і політичного життя. Брався 
сотника Зенона Стефанова,! до торгівлі, засновував коо-
що живе у ЗДА. 

Покійний Клим народився 
в 1890 році в с. Топорівцях, 
городенського повіту, на По-
кутті, в родині тамошнього 
директора школи Петра і йо-
го дружини Марії, рідної се-
стрн письменника Леся Map– 
товича. Учительську семіна-
рію закінчив в Заліщиках в 
1910 році і після цього учи-
телював в кількох селах Залі-
щнцького повіту. Найдовше 
учителював в с. Дзвниячі. 

В липні 1914 року був по-
кликаиий на військові вправи 
до Станнславова, де захопила 
Його перша світова війна. Во-
ював в австрійській армії на 
російському, сербському та 
італійському фронтах, від по-
чатку до кінця ВІЙНИ. 

Вернувшися щасливо з вій-
ни в листопаді 1918 року, че-

!тар Клим зразу взявся ви-
школювати кулеметників для 
УГА. Вишкіл відбувався в 
Чорткові. 

В березні 1919 року виру-
шнв з кулеметною сотнею в 
складі Чртківського ударно-
го куреня на протипольськнй 
фронт. Після включення цьо-
го куреня до 9-ої Бригади 
УГА в червні того ж року, 
поручник Клим з своєю куле-
метною сотнею брав участь у 
всіх боях тієї Бригади. Відбув 
похід на Київ, воював з білим 
і червоним російським оку-
пантом України так довго, аж 
поки важка недуга тифу не 

починаючи від відчищеная 
постаті Карася від заяложе-
них від штампів, як це писа-
лося нещодавно в „Свободі". 

Думаю, що наше суспіль-
КОМПОЗИЦІЙ-1 ство затягає дуже великий 

борг супроти артистів, які об-
Століття „Запорожця за даровують його такими u 

Дунасм" нюйоркський Onepo– J етановками, як остання, 
вий Ансамбль відмітив гідно, О. Омельський 
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ЧЕТВЕРТИЙ СЕЗОН КОНЦЕРТІВ У США 

АЛЕКСА 
БЕРЕЖНОГО 

І ного 
МІЖНАРОДНОГО АНСАМБЛЮ 

ТАНКУ, МУЗИКИ и гаси 
(45 танцюристів, співаків і музикантів) 

З ВИБРАНОЮ ПРОГРАМОЮ ТАНКУ, ПІСНІ, И МУЗИКИ З 
ЕСПАІПЇ, УКРАШИ, АРГЕНТИНИ, УРУГВАЮ, ПАРАГВАЮ, ЧІЛЕ 

й ВЕНЕСУЕЛІ 

Town Hall - Філядельфія 
150 N. Broad Street 

Субота, 26 жовтня 1963 p. 
8:30 вечора 

Ціна квитків: J4-95, J3.95. J2.93, П 5 0 

-? 
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ПРИГАДАЙТЕ СОБІ 

скільки разів Вам грозив нещасливий випадок 
в дорозі, вдома, чи при праці -

і негайно забезпечуся 
АКЦИДЕНТОВОЮ ГРАМОТОЮ 

'Українського Народного Союзу! 

перативн, відновлював чя-
тальні .Просвіти", орган1зу-
вав Луги, Кружки Р і д н о ї 
Школи, вступив в ряди Укра-
інської Радикальної Партії, 
став послом до варшавського 
сойму зрамени тієї партії, 
згодом вів бюро порад і пи-
сания прохань, став волосним 
старшиною в с. Порогах, над-
вірнянського повіту, і вкінці, 
з приходом бальшевиків в 
1939 році, вернувся до учи-
тельської праці. Учителював 
в с. Яблінці аж до часу свого 
спенсіонуваяня в 1957 році. 
Там і скінчив трудяще життя. 

Ось такий був життєвий 
шлях пок. Клима Стефанова, 
невтомного борця за свободу 
свого народу. 

Рідна Земля, на якій спо-
чив Ти, мій незабутній По-
братиме, хай буде Тобі запла-
тою за труди, які Ти віддав 
свому народові упродовж ці-
лого свого життя. 

Дмитро Бречка, 
кол. поручник УГА. 

Перші кроки до здійснення будови 
Народного Дому у Філядельфії 

6-го жовтня відбулися над 
звичайні наради членів Това-
риства Українсько - Амери-
канських Горожан у Філя-
дельфіі, власників відомого 
старого Українського Народ-
ного Дому (Клюбу Горожан) 
при 847 Н. Френклия вулиці, 
— в сусідстві старої Катед-
ри. Це Т-во найстарше у Фі-
л я дельфіі, засноване 1909 р. 
— 54 років тому. Його дім до-
сьогодні с найбільшим у Фі-

дують нові. Українці а цього 
району поселились в різні ін-
ші райони Філядельфії. Зіста-
ла стара Катедра, де спочн-
вас перший наш спнскоп Кнр 
Сотер Ортинський та його на-
ступннк Митрополит Богачев-
ський, а в сусідньому блоці 
стоїть старий Народний Дім. 

В сусідстві старої катедрн 
рішено збудувати нову penpe– 
зентативну Архнкатодру за З 
мільйони доларів. Площу вже 

Товариська зустріч українських інженерні 
Америки 

Цьогорічна товариська зус- нявська, голова Відділу у 4И-

лядельфії з найбільшою за-1 посвячено. Весною 196 і року 
лею для зборів, театральних . зачнуть будувати. Рівнож То-
вистав, забав чи інших імпрез, І вариство Українсько - Амери-
В ньому були засновані, мали канських Громадян рішило 
свої осідки і засідання 56 різ- j збудувати новий Народний 
них товариств. Подібно і сьо- j Дім. Закуплено велику пло-
годні. В цьому домі мас без- j іцу цілий бльок навколо ста-
плагні приміщення школа ук-1 рого дому, між в у л и ц я м и 
раїноанавства. j Френклин і 7-ою, Периш і По-

3 Т-вом Українсько - Аме- j п л а Р - тлк' ^ 0 ^ P 6 3 вулиці 
риканськнх Горожан та його І ? Р ? " " ^ J ^ ^ ! р ш ^ „ ^ " ^ ” 
домом тісно зв'язане ім'я 

тріч українських інженер і в 
Америки відбулась 28 і 29 ве-
ресня на „Верховині", оселі 
Укр. Робітничого Союзу в 
Глен-Спей, Н. И. Прекрас-
ннй осінній' день стягнув KO-
ло 120 осіб: інженерів, їх ро-
дин та гостей на цей традн-
ційний вже З' їзд 

Прибули: голова ТУ ІА інж. 
М. Шуль, та всі члени Голов-
иої Управи, містоголова ню. 
йоркського Відділу д-р Н. Сн-

діяльність першого спнскопа 
у ЗДА Преосв. Сотера Ортин-
ськоог, який 1908 купив цер-
кву при вул. Френклнн, а рік 
пізніше 1909-го з його благо-
словеиням з а с н о в ано Т-во 
Українсько - Американських 
Горожан, якого став почес-
ннм членом і посвятив перше 
власне приміщення цього То-
вариства на цій же вулиці 
Френклин. Протягом довпіх 
десяток літ вся церковна й 
культурна діяльність україн-
ців у Філядельфії творилась 
при Катедрі і в УНДомі при 
вул. френклин. 

Нова Катедра і новий УНДім. 

ються площі під будову НО-
вої катедрн. Контракт з міс-
том про закуп площі під У. Н. 
Дім підписано 12 серпня і за-
плачено за неї S 40,000. Будо-
ва нового Укр. Нар. Дому мо-
же зачатися негайно після 
зібрання потрібної суми. 

Слово предс. Михайла 
Дармограя. 

Головним промовцем та ін-
форматором на зборах членів 
Т-ва Українсько - Американ-
ських Громадян був майор 
Мнх. Дармограй, безпорернв-
нии предсідник цього Т-ва 
від 1939 р. Приїхав він до 
Америки 12-літнім хлопцем 
1908 р. з рідного села Грнма-

ілова (Скалат). По скінченні 
У зв'язку з перебудовою с т у д і й відбув дворічну війсь 

старої Філядельфії прийшла ' к о в у с л у ж б у і кадетську шко-
черга і на вулицю Норт Френ-, л у ЗІ ступне„ другого 
клин найстарше і найбільше j н а н т а „ ^ 4 , , опісля 
скупчення українців у Філя-
дельфії. Всі доми в районі 
старої Катедрн і Народного 
Дому звалені. На їх місце збу-

Вони гоять рани людства 
„Сестер медичних м і с і й " 

— треба зачислити до ревних 
носіїв модерної медицини, які 
с порозкидувані у 33 країнах 
світу. 

Сорок років тому д-р Айва 
Денгел почала свою практн-
ку у військовому таборі в ду-
же небезпечних обставинах 
в Равалпінді в Північній Індії. 
Тепер ця місцевість належить 
до Пакістану. Вона була пер-
шою католицькою жінкою 
монахинею, яка привезла з 
собою до тієї країни знання 
модерної медицини. 

Вона с засновницею і голо-
вою „Сестер медичних місій". 
Це с перший такий чин в ре-
лігійному житті, метою якого 
с виховувати жінок-сестер в 
професійній ділянці. Д-р Ан-
на Денгел помогла заснувати 
багато шпиталів, к л і н і к і 
ШКІЛ, що навчають інших 
в цьому фасі. Цей чин сестер 
служить в Індії, Пакістані, 
Африці. Північній і ПівдеИ" 
ній Америці. Індонезії, Англії 
і в Південному В'єтнамі. 

Тільки в минулому році ця 
і армія різного роду спеціяліс-

Сьогодні вона с піонерною 1 тів заопікувалась 60,000 хво-
в своїй праці. їй тепер 68 po– j рнх. Тож Міжнародний Ко-
ків, та з небувалим ентузіяз- j ледж хірургів на свойому 
мом як 40 років тому вона вн- j з'їзді в Шикаґо надав почес-
конус свої обов'язки на славу j не членство „Сестрам медич-
Божу і для добра народів, як і них місій", 
генеральна настоятелька цих 
„Сеснтер медичних м і с і й " , j Мирон Пнлнпець 

шіЮФттФФИФФФФ4ЬФ444тш 
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ЗРОБІТЬ ОЩАДНІСТЬ 
РОДИННОЮ з в и ч к о ю 

Багато родин, які щадять у нас, мають конта для кожного 
члена родини, від немовляти аж до прадіда. 

Наші урядовці мають велику приємність як бачать роди-
чів. що приходять доложити до щадничого конта. 

В цей спосіб діти пізнають вартість ощадности в дуже 
ракному віці і здобувають звичку ощаджування. 

Відкрийте конто для кожного члена Вашої родини. Ви мо-
жеге відкрити обезлечені конта довиьною сумою. Ощадно-
стн зложені у нас приносять вартісні звороти. 

ІЦ^ЮЧМЮ4НМНЮЬФФІФЬЬ4ФЬФ 

ЛЄЙТ-
майо-

ром амер. армії. Ціле свос 
життя брав активну участь в 
українському житті міста Фі-
лядельфії і віддано працює 
для добра української справи. 
Він сказав: Дорогі панове! 
Цілий простір навколо нашо-
го старого Клюбу між чотнр-
ма вулицями куплений. Зем-
ля наша! Гроші виплачені! 
Контракт з містом підпнса-
ний. Тепер приступаймо до 
праці всі як один. В едності 
сила! Не розбиваймося, дер-
жімся разом і збудуймо щось 
велике, гарне репрезента-
тнене для сучасних, для на-
шнх дітей і будучих. Йде про 
наше існування. Наше това-
рнство при вулиці Френклин. 
- це Мати всіх товариств у 
Філядельфії. Звалення старих 
домів навколо нашого дому і 
катедрн примусило українців 
покинути цей район. Ми од-
наче прямусмо до того, щоб 
у цьому районі були збудо-
вані нові модерні доми, до 
яких повинні вернутись укра-
їнці. щоб всі разом в тому іс-
торнчному місці в районі но-
вої катедрн і УНДому створи-
ли новий модерний українсь-
кнй центр. Ми кличемо до 
всіх українців, які жили в 
цьому районі: верніться додо-
му — на Френклин! 

Перші жертводавці. 
Опісля предсідник Михайло 

Дармограй прочитав список 

перших жертводавців по 100, 
50, 20 і 10 доларів на будову 
нового УНДому та тих, що 
закупили бонди, і проголосив 
загальну збірку на фонд бу-
дови нового УНДомудовн ре-
презентативного Українсько-
го Народного Дому при вул. 
Н. Френклин в сусідстві май-
бутньої нової Архнкатедри. 
Кожний українець міста Фі-
лядельфії п о в и н е н своїми 
жертвами причинитися до бу-
дови цісї твердині українців у 
Філадельфії. 

На згаданому засіданні 6-го 
жовтня рішено ще до кінця 
цього року: 1. вирівняти пло-
щу і підготовити її до засіян-
ня травою, цвітамн та посади-
ти дерева. 2. зробити площу 
під паркування авт і 3. обго-
родити цілу плошу чотирма 
вулицями дротяним плотом. 
Це все винесе S 22,000. Крім 
цього на впорядкованій пло-
щі буде тенісова й волейбо-
лова площа, басейн для ку-
пання і різні пристосування 
для спортових гор і дозвілля 
для наших дітей і молоді. 

На залі були п є р є в а жно 
старі емігранти, піонери укра-
їнського життя у Філядель-
фії, які поклали перші кроки, 
які були свідками приходу 

ля дельфіі інж. В. ВіЯЦЯЩЬ-
кий, і голова Відділу a Boc– 
тоні інж. С. Берегулька. ТЬдЛг 
явні були майже всі члени 
Управ вищезгаданих ВІддІЯІя, 
визначні старші члени Томи 
риства і поважне число мв-
лодшнх інженерів. 

Проведені наради Голоияоі 
Управи з Управами ШічфЦц 
торкались запланованого Щ 
1964-ий рік Конгресу ІМфвт 
їнських Інженерів Америки і 
Канади, його головних ДІдей̂  
та біжучих справ Товариства 
й окремих справ громадсьхот 
го значення. 

Під час вечері - б е н к е т у 
привітав приявних гостей та 
всіх колег від З'їздового Ко-
мітету інж. Р. Левицькнй, а 
по прочитанню привітів вііа-
ли з'їзд д-р В. Гук від Укр. 
Лікарського Т о в а р нства та 
предсідник А. Батюк від Укр. 
Робітничого Союзу. 

Тостмайстер і коиференсіс 
цього вечора іяж. Л. Яцкевич 
керував в д а л о розваговою 
п р о г р а м о ю , в якій взяли 
участь колеги і інж. Люба 
Худяк та інженери В. ГІШТ-
ківськнй, Л. К а л н н н ч , М. 
Шарко та Л. Яцкевич. Окре-
Му ТОЧКу форТеПІЯИОВу BHKO-
нав енн голови ТУТА Андрій 
Шуль. 

Вечірня забава при звуках 
оркестри Оселі протягнулась 
до год. 2-ої вночі. 

В неділю 29. вересни відпра-
вив Службу Вожу о. д-р Сабол 
ЧСВВ з Ню Иорку, внголо-
шуючи глибоко з м і с т о в н у 
проповідь, п р о д у м а н у Для 
інженерів. 

Організацію зустрічі пере' 
вели справно Управа Відділів 
ТУІА в Ню Иорку ' і 4ііля-
дельфії. F. Л. 

першого втшекопа і створили ^ ^ ^ ^ L ^ мДОг? 
все те, на чому тепер продов-
жусться розбудова дальшого 
українськогчо життя. Бажан-
ням цих піонерів с 

протидіяти втечі капіталу за 
кордон. ,.СоцІялістачнІ" рефор-
мн тамошнього уряду ВІДСТра-

лншнтн ШУЮТЬ " е тільки закордоявнА 
."капітал , але я диктують 'саМКМ 

своїм Дітям, внукам та новій ; б а г а т ш н м альжнрцям вивозити 
еміграції у Філядельфії: но-1 гроші а снові батьківщини, mc– 
внй, модерний Український ' стала тереном експернмеїпів П 
Народний Дім на історичному 1 президента Ахмеда Вен Вслли. 
місці при вулиці Френклин в 
сусідстві теж нової 
тедрн. Щастп Боже! 

шелнчннка Фіделя Кастра. Ті, 
що виїздять за кордон, можуть 

Архнка- забрати з собою найвище lJbOO 
М. В. франків, себто 200 доя. 

Увага! ПАСЕЙК і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
ОРГАШЗАЩЇ в и з в о л ь н о г о ФРОНТУ, ' 

ПАССЕЯК, Н. Дж. 
У 4-ту РІЧНИЦЮ ТРАГІЧНОЇ СМЕРТИ 

СЛ. ПАМ'ЯТИ 

СТЕПАНА БАНДЕРИ 
Неділя, 27-го жовтня 1963 рому 

о год. 8:30 рано 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА І ПАНАХИДА 
в УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ 

т і Президент вуя. в Нвсгейиу 
а вечером о год. 7-ій 

СВЯТОЧНІ сходини 
присвячені 

СЛ. ПАМ'ЯТІ ПРОВІДНИКА ОУН 
Членів. 

на яке :тпрошугмо 
Оимплтиків t Громадянство 

^ - Ч 

У неділю, 27-го жовтня 1963 року 
В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ УПОКОЄННЯ 

бл. п. Прокрпа Гиатовича ЛЕБЕДЕНКА 
після Служби Божої — буде відправлена 

П А Н А Х И Д А 
за спокій Ного Душі в Свито-Троїцькій УАПЦ 

в Бруклинї — So. 5th — New Street 

Доізд cafinrft Jamaica Line. Marry Station. 
ДРУЗІ 

Придбайте для своїх дітей! Питайте по книгарнях! 
Найкращий ПІДРУЧНИК 

для почахховнЕХ клио ріднопткілуяого І українського пярафіильхого 
ЩКЦМИОИДМІ - це 

МИКОЛИ ЩЕРБАКА 

ВІРШОВАНА АБЕТКА 
у виданні УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ І „СВОБОДИЛ 

ш 
ІлюотрацВ - ЕДВАРДА КОЗАКА. 

ЛЮКСУСОВИЙ, КРЕЙДОВИЙ, БІЛИЙ ПАШР. 
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Український Ню Йорк відзначив 30-ліття 
голоду на Україні 

(Закінчення зі crop. 1-ої) 
з конгресменів навіть запро-
понував перевести в тій cnpa– 
вг”слідство, але ніхто не звер-
вув уваги, що вже тоді поча-
лась хоекзвстенція, що трв-
вас й нині на шкоду ЗДА. 

Відомий громадський діяч, 
Дмитро Левчук в своїй про-
мові, виголошеній українсь-
кою мовою, 'зробив глибоку 
політично - правну аналізу 
подій 1933 року, внаслідок 
яких Україна втратила 1 в 
свого населення. Про це мов-
чала Ліга Націй і мовчали всі 
уряди держав світу. Варвари 
20-го століття знищили ocHo– 
ву українського селянства, 
підстави самостійностн Укра-
їни в 1917-18 роках, та його 
провідну верству, українську 
інтелігенцію. Червоній Москві 
допомагали українські кому-
ністн та комсомольці. „Ні від 
кого надіятися нам на поміч, 
українці мають самі себе виз-
волити", — закінчив свос сло-
во доповідач. 

Першим американським 
промовцем був сенатор Кснет 
Б. Кітінґ з стейту Ню Иорк. 

ня листів до конгресменів та 
сенаторів у справі Шевченко^ 
вого „значка свободи" Шев-
ченка, у справі Тижня Поне-
воленнх Націй і ін. „Наші во-
роги не сплять, — сказав 
проф. Л. Добрянський і навів 
приклад з часописом ,,Ba– 
шннгтон Пост" з 18-го ЖОИТ-
ня, який в редакційній статті 
гостро засуджує постанову в 
справі побудови пам'ятника 
Шевченкові у Вашингтоні і 
домагається відкликання тої 
постанови. Проф. Добрянсь-
кий закликає усіх присутніх 
зареагувати на це писанням 
листів та винесенням резолю-
ції з осудом тої статті. 

Черговий американський 
промовець, суддя Луї Кемп, 
відпоручник посадника міста 
Ню Иорку, склав у його імс-
ні привіт українцям 1 підтри-
мав заклик проф. Добрянсь-
кого. 

Адв. Мих. Пізнак викликав 
на сцену й вітав представни-
ків поневолених Москвою на-
цій, що прибули на маніфес-
тацію. Були це від Білорусь-
кого Конгресового Комітету 

Еспанія починає економічно-соціяльні 
реформи в дусі поступу 

Мадрид.,.— Еспанський уряд 
проголосив 4-річннн план гос-
подарського розвитку, який 
бере на увагу однаково роз-
внток промислу, пожвавлення 
торгівлі, будову мешкальннх 
домів і проблеми валюти, як 
теж збільшену участь держа-
вн в системі державного за-
безпечення для службовиків 
і робітників. Цей плян — КО-
ментує преса — є ділом тісї 
групи римо-католнків режи-
му ген. Франка, які с лібера-
лами у відношенні до еконо-
мікн та консервати стами у 
відношенні до закордонної по-
літнки. Негайно після nporo– 
лошеиня того пляну подали-
ся до димісії президенти дер-

державного забезпечення. Во-
нн обидва праві консерватнс-
ти, які не погоджуються із 
змістом і духом проектованих 
реформ. У проголошено м у 
пляні передбачується побудо-
ву 16.000 нових шкільних 
заль, для народних шкіл, під-
несення хліборобського стану 
через подвоєння існуючого 
стану тракторів, поліпшення 
системи наводнювана та пе-
реведеня 340.000 сільських ро-
бітннків до промислу. Збіль-
шення продукції сталі і cipo– 
го заліза, цементу, хемікалій, 
машин і електречної енергії 
— це плян щодо промислу. 
Проектується теж значне поп-
равлення шляхів і всіх інших 
засобів комунікації та побу-

жавного Інституту Промис-^дову 720.000 нових помеш-
лу та Державного Інституту 

Згадавши про голодову тра-! інж. Мих. Бахар з дружиною, 
гедію 1933 року, він в даль- від вірмен Месроп Карали, від 
шому присвятив увагу амери- J Козацького Визвольного Ру-
канськіЙ Закордонній політи-1 от. Ігнат Білий, від Верховно-
ці, яка „мусить спиратися на і го Козацького Представниц-
рцнучості й силі". Нашу мілі-
таЬну перевагу - сказав сен. 
Кітінґ, — мусимо зберігати, 
бо послаблення холодної вій-
нн не принесло жадних noc– 
тупок збоку Хрущова. Нам 
треба змагати за привернення 
вольностей народам за заліз-
ною завісою. Ми відперли ко-
мунізм економічною зброєю й 
доказали, що вільне господар-
ство — це добробут і прогрес. 
а комунізм — це уярмлення й 
поневолення. Тому слід дати 
всім поневоленим націям, а 
зокрема Україні, волю й дер-
жавну самостійність. 

Голова УККА проф. Лев До-
брянський під оплески при-
сутніх, вручив сенаторові Кі-
тінгові грамоту нагороди 
Шевченка за його піддержку 
української визвольної enpa– 

тва в екзилі ген. Глазков 
з дружиною, від Болгарського 
Національного Фронту та 
Болгарської Національної Ра-
дн д-р Калін Койчев та Коліо 
Кондофф, від Американських 
Приятелів АБН та представ-
ництва Мадярської Групи в 
АП АБН її генеральний сек-
ретар Чарлз Андреанскі. Аме-
рнканські кореспонденти но-
тували усі виступи й реакцію 
присутніх. 

Резолюції із засудом черво-
ної Москви за злочин народо-
вбнветва поповненого в Укра-
їні у 1933 році, відчитав ред. 
Валентин Коваль. Одноголос-
но прийнято також резолю-
цію із засудом редакційної 
статті в газеті „Вашингтон 
Пост". На закінчення маніфе-
стації мґр їв. Базарко подяку-

Громико заперечує, наче б песимістично 
оцінював ситуацію 

Берлін. — Советський міні-
стер закордонних справ Анд-
рей Громимо зупинився ПОДО-
розі з Ню Иорку до Москви в 
Прествіку в Шотляндії та по-
тім в Східньому Берліні. Він 
заявив, що журналісти непра-
вильно зрозуміли його ВИСЛО-
вн в Прествіку, як вислів пе-
симізму щодо дальших мож-
ливостей східньо-західніх роз-
мов і порозумінь. Він нібн-то 
тільки стверджував, що поки-
що існують розбіжності в ба-
гатьох важливих міжнарод-
них справах. Насправді Гро-
мико висловився був в назва-
ному шостляндському місті, 
де зупинився був літак, що 

„стан наших розмов не міг би 
бути гірший". Приїзд Громи-
ка до Східнього Берліну, де в' 
тому самому часі перебували 
також совстські астронавти 
Юрій Гаґарін і Валентина Те-
решкова, був ніби доказом со-
встської вірностн німецьким 
комуністам. Західні комента-
торн, відкидаючн американсь-
ке пояснення минулотижне-
вих шикан, стосованих COBCT– 
ськнми вояками супроти аме 
риканськнх і бритійських кон-
воїв на шляху до Берліну, пе-
реконані, що це була свідома 
демонстрація, щоб примушу-
вати альянтів до „згоди" на 
розв'язку Берлінської пробле-
ми за совстською рецептою. 

Вісті з Каліфорнії 
Чайний вечір „Кобзаря' 

ви. Наступних американських вав присутнім за участь, а 
промовців представив адвокат ^ проф. Ол. Омельський віді-
Вол. Стек. Були це сенатор ^грав власну композицію 
Нюйоркського стейту Джо 
зеф А. Марро з Олбані та ню-
йоркський конгресмен Ліо-
нард Фарбстайн, які теж засу-
днли червону Москву за crpa– 
шні злочини, поповнені нею 
на Україні, в 1933 році. 

Проф. Лев Добрянський у 
своїй змістовній промові вка-
зав на конечність піддержува-
ти всі акції УККА, як пнсан-

,,Елегію" і український наці-
ональний гнмн. 

Слід зазначити, що наша 
громада не виявила до тісї ма-
ніфестації належної уваги. 
Такі маніфестації не відбува-
ються часто. На байдужність 
немає оправдання, коли ма-
риво голоду знову нависло 
над Україною. 

О. С. 

Проф. др М. Величківський говоритиме про 
еКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ КОМУНІСТИЧНОГО СПІВ' 
існування з демократичними країнами 

Н ю Иорк. — Економічна 
Комісія Н Т Ш влаштовує в су-
боту, 26 жовтня 1963 р. в год. 
6-тій вечером, в залі Науко-
вого Товариства їм. Шевчен-
ка, 3 0 2 - 3 0 4 Зах ід 13 вул. в 
Н ю Иорку — Наукову Кон-
ференцію, на якій проф. д-р 
Микола Величківський виго-
лосить доповідь про ,.EKOHO– 
мічні причини московсько-ко-
куністичного співіснування з 

демократичними країнами". У 
своїй доповіді проф. Велич-
КІВСЬКИЙ обГОВОрИТЬ ШКІДЛИ-
ВІСТЬ КОМУНІСТИЧНОЇ ЄКОНОМІЧ-
ної системи, занепад промис-
ловости в Совсгському Союзі, 
повну кризу сільсько-rocno– 
дарського виробництва, а в 
наслідок того конечність для 
Совєтів наладнати співісну-
вання в економічній ділянці, 
з демократичними країнами 
вільного світу. 

Президент заповідає загальне зменшення 
торговельних тариф 

Вашингтон. — Президент і над зміною мита від ус іх това-
Кеннеді повідомив 21-го жовт-Ірів, бо в попередніх подібних 
ня промисловців, що можуть переговорах З Д А наперед ви-
бутн зменшені майже всі тор- значили а ж 75 г с товарів, які 
говельні тарифи в недалеких не могли бути предметом пе-
переговорах із предстлпшікл-
мн Европейського Торговель-
ного Ринку та інших держав. 
Список тариф обіймає майже 
6 000 різних товарів, мито від 
яких може бути зменшене на 
половину або й більше, і до 
цього повинні достосуватися 
американські промисловці в 
своїх економічних і торговель-
них калькуляціях. Це вперше 
в історії будуть 

реговорів. Цього року nepero– 
ворн мають початися 2-го 
грудня у Вашингтоні і трива-
гнмуть принаймні 4 місяці. 

Ізраїльсько-арабський конфлікт - ц,ентр 
ситуації на Середньому Сході 

Об'єднані Нації. — Голо-
ва Агенції Об'єднаних Націй 
для справ допомоги втікачам 
з Палестини, д-р Джон Ш. 
Дейвіс, заявив у своєму звіті 
до Об'єднаних Націй, що пер-
манеятннй спір між Ізраїлем 
і його арабськими сусідами 
не дозволяє на розв'язання 
будь-котрої поважнішої проб-
леми на Середньому Сході. 
Зокрема в і н ствердив, що 
внаслідку цього спору не 

більше в Йорданії, але також 
в Сирії, Ливані і в пустині 
Ґази, що належить до Об'сд-
наної Арабської Республіки, 
але представники тих держав 
не погоджуються на ніяку ін-
шу розв'язку проблеми араб-
ських втікачів, як т і льки 
признання їм права на пово-
рот до їхніх колишніх осель 
і домів з-перед 15-ох років, — 
на що рішуче не погоджуєть-
ся Ізраїль. Названий вгорі го-
лова тісї Агенції ОН зрікся 

можливо конструктивно роз-1 свого становища, ніби тому, 
в'язати проблему арабських що хоче верутися до свого 
втікачів, яких та Агенція за- дому в ЗДА. а насправді — 
реєструвала по нинішній день дас зрозуміти преса — тому, 
на 1,210.170 осіб. Із них882.- ідо хоче вернутися до свого 
170 осіб все ще користають ситуації, в якій опинилась 
з допомоги від Об'єднаних На- проблема, що її йому дору-
цій. Ці втікачі живуть най- чено. 

Рокефеллер закликає Голдвотера до дебат 
над питанням, як перемогти демократів 

Ню Иорк. — Губернатор 
Нелсон А. Рокфеллер повто-
рив свій заклик до арізонсь-
кого сенатора Беррі Ґолдво-
тера, щоб він передумав свою 
відмову та таки погодився де-
батувати з ним про те, як би 
то найлегше можна було пе-
ремогтн демократів в нан-
блнжчих виборах. І Рокефел-
лер і Голдвотер виступали 
спільно на республікансь-
кій конференції з 13-ох захід-
ніх стейтів, де вони обидва 
промовляли, і де Рокефеллер 
запропонував Ґ о л д вотерові 
разом із ним обговорювати те. 
як Республіканська п а р т і я 
могла б найкраще розв'язати 
ТІ ВСІ П р о б л е м и , ЯКІ Т е п е р CTO-
ять перед З Д А , Голдвотер за-

бн про слабі сторінки уряду 
президента Кеннеді, але не 
хотів би дебатувати над тими 
проблемами, які могли б 
різнити республіканців. Pec– 
публіканська партія потребує 
тепер в першу чергу едностн, 
— казав Голдвотер. Рокефел-
лер і Голдвотер уважаються 
як можливі республіканські 
кандидати на президента в 
1964-му році. В промові в 
Боффало , Н. П., в дні 14-го 
жовтня Рокефеллер заявив, 
що він хотів би з Голдвотером 
дебатувати н а д робітничою 
проблемою так званим „пра-
вом на працю". Рокефеллер 
хотів би під час спільних де-
бат пошкодити тій популяр-
ності. якою втішається арн-

9 Папа Павло УІ висвятив 
у минулу неділю 14 нових спи 
скопіп. з яких 12 призначені j не після того, як Рокефеллер 
для місійної служби в азійсько 
африканських країнах. Є між 
ними ft один американець, Ар-
иолд Рафаель Коті, Гфизначс-

дебатувати їжа до ТанГаньіки. 

ЦШИ ОГОЛОШЕНЬ 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

1-Ьгч через одну шпальту 
аа культурні Імпреза (академії, посмертні вгад-
хя, розшуки, подяки) J2.00 

І-tin через одну шпальту 
аа бнзнесові оголошення (аабанж, феетянн, шх-
иіхн, бенкети, банки, продаж домів i t . а.) 53.00 

ІЧжч черев одну шпальту 
аа політячні оголошення (виборчі ИШДМДЦ . . . 54.00 

череа 8 шпальт (ціла сторінка) no 53.00 
аа іяч аа кожного рода оголошення. 

Виготовлення кліше на одну шпальту 54.79 
кліше аа дві шпальта 56-50 

веі організації, установа і вооджнокі 
які дишу няв вв оголошення, що адмін'.отрація буде у 

чергове оголошеня, докя ве будуча "” 
яопередні рвхунхж. 

явив, щ о він радо дебатував зонськнн сенатор. 
т і ^ ' ^ 

Збільшився оптимізм Рокефеллерових 
прихильників 

Н ю Иорк — Прихильники 1 чи, що вона була б катастро 
нюйорського губернатора Не- ф о ю для З Д А . коли б її з д і й с 1 ̂ ^ І Л ” п а я Г о Т ^ 
„ „ „ : , e J J , „ , , . . л „ . І нити. Рокефеллер казав, що і авторства паяа^О. Гаца. 

Голдвотер проектує, щоб З Д А 
залишили Об'єднані Н а ц і ї . 
щоб не підтримували Світово-
го Банку та щоб припинили ПД ПРИСУТНІХ ДР ДРбролутдно-
давати допомогу закордонним 
державам. Але преса підкрес-
люс те. що під час промов 
Рокефеллера в Ню Гемпширі 
не було багато слухачів, бо 
июйорськип губернатор про-
мовляв головним ЧИНОМ ДО 

льсона А. Рокефеллера з оп-
тимізмом дивляться в майбут-

був в Ню Гемпширі. Тнмча-
совнй провідник виборчої КО-
місії за вибір Рокефеллера 
в стейті Н ю Гемпшнр КОЛНШ-
ній губернатор Гю Греґ зая-
вив, що нюйорський губерна-
тор може перемогти в тому 
стейті арізонського сенатора 

13-го жовтня в залі Народ, 
вого Дому відбувся вдало в 
мило проведений вечір під-
сумків дотеперішньої діяль-
ности хору ,Добзар" у Лос 
Анджелесі — в приємній ТО-
вариській формі чайного прн-
йняття 75 членів хору( та ба-
гатьох гостей - прихильніші в 
вокального мистецтва. За сто-
лами з перекускою засіли дві 
сотні людей, щоб у ненапру-
женій атмосфері згадати, як 
то два роки тому тяжко на-
роджувався „Кобзар", і як те-
пер безупинно росте, міцніє 
та набуває розголосу також 
серед чужинців Каліфорнії. 
За почесним столом — маєст-
ро Володимир Божик, улюб-
лений хористами диригент, з 
дружиною, в оточенні голови 
Управи хору Петра Марцині-
ва з дружиною та кількох 
представників від різних ор-
ганізованих громад українців 
міста. 

Спільним відспіванням „От-
че Наш!" започатковано спо-
живання їжі, після чого го-
лова Управи хору представив 
присутнім кожного учасника 
хору окремо в абетковому по-
рядку, а пан Васильків про-
демонстрував технічно добре 
виготовлений к о л ь о р о в и й 
фільм, накручений ним про-
тягом майже всього творчого 
шляху „Кобзаря": проби хо-
ру, виступи на імпрезах в На-
родному Домі, концерти перед 
чужинцями, в телевізії. Цей 
фільм варто зберегти для істо-
рії хору. В міжчасі всі мали 
можливість просл у х а т и з 
„тейп-рекордера" пана Бар-
нича прекрасні мелодії, взяті 
ним на стрічку під час чисель-
них виступів „Кобзаря" про-
тягом двох літ його існуваи-
ня. 

Реферат з історичним ог-
лядом минулої праці та npor– 
рамою на найближче майбут-
нс виголосив д-р А. Вусик. 
З реферату довідуємось, що в 
наступному творчому р о ц і 
„Кобзареві "відчиняються две. 
рі в ще ширшій світ чужин-
ців: його запрошують амери-
канські гайскули, є можли-
вість потрапити на сцену най-
більшнх університетів Калі-
qbopHii та навіть запевнені 
виступи перед найдобірнішою 
публікою майбутнього ,.My– 
зичного Дому" в Лос Андже-
лесі. що оце викінчується та 
який буде одним із найкра-
щйх культурних н а д б а н ь 
Америки, д є виступатимуть 
знаменитості зі всього світу в 
операх та концертах найви-
щого мистецького рівня. При 
цьому варто пригадати, що 
наш хор уже виступав перед 
62тисячною масою слухачів в 
одній з найбільших арен Лос 
Анджелесу. 

Вислухавши реферат та ви-
соко оцінюючи п р о йдений 
шлях „Кобзаря", як також 
радіючи його широким куль-
турно - амбасадорськими пля-
намн на майбутнє, хочеться 

п о . вірити, що велика переобтя-
женість хору виступами серед 
чужинців не послабить його 
діяльности також на, так би 
мовити, внутрішньому фрон-
ті українського життя, що 
гуртується навколо Укр. На-
родного Дому. Створеного з 
усіх частин співучої громади 
Лос Анджелесу „Кобзаря", як 
і раніше, будуть потребувати 
і наші імпрези в дні націо-
нальних свят та важливих 
ювілеїв. Тому, хоч „Кобзар" 
і є окрема статутова одиниця 
варто було б річні плянн-
програмн хору у великій мірі 
узгіднюватн з плянамн праці 
Укр. Культурного Осередку -
єдиної центральної організа-
ції українців Лос Анджелесу. 

Після офіційної части н и 
чайного печора-прнйняття бу-
ла й дружньо-мистецька. Г. 
Старовійт прочитав та оповів 

них 
СПІ-

вака хору, який у жартівли-
вій формі описав деякі будні 
з життя „Кобзаря", змусив-

ка пародій, той же автор спрн-
чинивсл до ще більшої ІНТИМ-
ности імпрези. Хор має гар-
ннй звичай відзначати чле-
иів з наготи їх родинних по-
дій. Цим разом пані Марія 
Ємець отримала великий торт 
з нагоди 25-літнього подруж-
нього життя з проф. В. Єм-
цем. 

Від гостей промовляли: го-
лова УКО мґр. О. Веселий, 
проф. В. Ємець, актор-режи-
сер Б. Грінвальд та інші. Oco– 
бам, які в тяжкі хвилини ста-
вання на власні ноги „Коб-
заря" прийшли з фінансовою 
допомогою, винесено окрему 
подяку. Ними б у л и : П-во 
Гнип (200 дол.) та по 100: 
п.п. Осадца, Тростянецькнй, 
Кузін, Грець, Марцинів, Ок-
рушко. Фізичною працею від-
значилнея: п.п ПІкряба, Про-
кооович, Гац, Войтович, Брін, 
Васильків та багато інших. 
Подякувало також паням за 
допомогу в переведенні обідів 
і вечорів: п.п. Ліпінська, Во-
линюк, Микитнн, та інші. 
Особливе признання винесено 
п. Богданові Гірці за його 
мистецьке оформлення сцени, 
де виступав „Кобзар". 

Іван Овечко 

BUSINESS OPPORTUNITY 

ДЕЛІКАТЕСЕН - ГРОС'ЕРНЯ 
Приготування на прийняття — 
53,000 (- тиждень. Ідеальне для 
спільників, 7 днів в тижні — 
Canarsie, Brooklyn, новий центр 
склепів. Доск. купно. Треба 
оглянути. Ціна на скорий про-
даж, чуд. можливість. Спішіть. 

Тел. власника RX S-4161 

П Р А Ц Я 
MALE A FEMALE 

ФАБРИЧНА ПОМІЧ 
МУЖЧИНИ 1 ЖІНКИ 

Різнородна праця, всі юнійні 
користі, вкл. платні свата, "blue 
cross", пенсія, вакації, хворобо-
ве. Постійна праця -f овертайм. 

. Alpha industrial Service 
1600 w . E L I Z A B E T H A V E . 

Unden, N J . Тая.: WA ft-2200 
Р О З Ш У К И 

Пошукую ВІТАЛІЯ КУВРАКА. 
заарештованого ґестапом в 1942 
р. в м. Дніпропетровську, після 
чого по ньому слід пропав. Та-

кож пошукую 
Степана МАСЕНКА 

для якого маю листа від родв-
ни. Хто знав би про них або вс-
ни самі, прошу писати на адре: 
С У ' PASHKOWSKA 

10S DUNCAN A v E N U E 
Jentey City, N. J. 

Просимо укр. закордонні ча-
сопнси передрукувати це пові-
домлення. 

m THEATER - МОУПСЗ m 

ТРЕТІЙ Т И Ж Д Е Н Ь 
Випуск Арткіно! 

Зворушливі 1 незабутні мнстець-
кі картини безсмертного роману 

ЛЬВА ТОЛСТОГО 
відбилися у фільмі Швеяпера: 

В О С К Р Е С Е Н Н Я 
Артист малого театру Є. Матве-
св в ролі князя Нехлюдова, Т. 
Оемяна відтворила один з naft– 
яскравішях 1 наяяснішнх ж1ио-

чнх персонажів Толстого — 
Катюшу Маслову. 

CAMEO ТНЕА. 
8tb AYE., near 44th Street 

JU S-85S4 

ДЕЛІКАТЕСЕН 
Brooklyn, продаж з втратою. 
Давно постав, бизнес, повне 
влаштування, відп. для подруж-
жя, апарт. 6 днів в тижні, бере 
тепер 5400-5500, можливість роз-
росту, доск. купно, треба огля-
нути. Ціна на скорий продаж. 

Тел. власника HY 9-7105 

PIZZERIA 
Mlneola, 700 -f wk. ex., можна 
збільшити, низ. рент, air condi– 
tioned, ціна 57.000 на скорий 
продаж, малий завдаток. Влас-
ник мусить виїхати, доск. куп-

но, огляньте. В понеділок за-
крито. Тел. власника 

516 (U 8-П008 , 

ПОЧИНАЮЧИ 
СЬОГОДНІ і ЗАВТРА 

БАЛЕТ в КОЛЬОРАХ 

„ШЛЕЯ" 
Також „КАРНАВАЛ" 

AMERICAN тпеа. 
3rd STREET, NEW YORK C1TY 
(bet. Aves В А С ) CA 8-6875 

МІМГІТОІ 
48 E. 7th S t 

T e i : OR S-aMifc N e w Yortt^CHf 
СЛОВНИКИ: Англ1йсько-Укра-
Шський та Украіисько-Англій-
ський (нове видання) в двох 
частинах, crop. 1804 по J6.00. 

Комплет: J12.00. 

іфФфІФФФффФФФФвЛФіЛФФОФбЛФ?:ЮЄЛ 

ВДСИЛКОВЕ БЮРО 

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

Tel.: OR 5-7430 
— вясялаа — 

ПАЧКИ з одягом 1 харчеві, 
авта, холодільої, маншни до 

шиття, мотоциклі, роверя, 
иаиирш до праний. 

ДО ВИНАЯМУ 

ДО ВИНАИМУ 
5 ГАРНИХ КІМНАТ 

і ла:шнчі:а. паркетові підлоги, 
на 1-ляу поверсі. Інформуватись 

у супера. 
Тгл.: 538-3605 

64 Wayne B t Jersey City, N. J. 

Р І З Н Е 

ТАНК ЦІ. UP ЗАБАВА! і т І Штучно холоджений, КОМ-
фортовий - люксусово влага-
тоианий кліоб. Чарівні ме-
льодії СШС MOKRlSON'A 
І його оркестри. Приіотний 
"Ox:ktail ^v І 
Longe" 
ресторан. 

i u u r t 

їступ п'ят., нед. 
31.55, в суб. веч. 
51.75 вкл. з под. 
57 West 57 Street ,mt^f^'' 
при 6-ій Ave. PL 2-: 1-2234 

ЛАНЧОНЕТА і ІСЕ CREAM 
PARLOR 

Повне влаштування, велика мі-
стимість. Park Slope, Brooklyn. 
Довготерміновий ліз, мусить 
продати, доскон. купно. Ціна на 

скорий продаж. 
Broker - ST 8-6364 

ЛАНЧЕОНЕТА 
НА ПРОДАЖ 

Помір. ціна, чудова нагода для 
відповідних. GE 5 L air condl– 
tioner. з дуже вел. глиб. фрізе-
ром. Доск. положення. Дуже ве-
ликий рух, на розі elevator sta., 
доск. для подруткжя. Ціна па 
скорий продаж. Тел. власника 

RA 6-9744 

ДЕЛІКАТЕСЕН 
На продаж. Надав, нагода, д 
поставл. бизнес, понад 25 років.," 
Продасться тільки через неду-
гу. Ідеал, для подружжя, тижн. 
J1200. 6 днів в тижні. На ско-
рнй продаж з втраток). Треба 

оглянути. Телефон власника 
ГА. 8-7567 цілий день 
в неділю NR 2-5203 

у правиборах, які відбудуться студентів, які не всі мають 
вже 10-го березня. Рокефел- виборче право з огляду на 
лер у своїх промовах гостро 1 свій піч, а деякі студіюють в 
критикував закордонну npor– . тому стейті, хоч самі noxo– 
раму сен. Голдвотера, кажу- і дять з інших стейтів. 

ВЖЕ МАЄМО НА СКЛАДІ: 
Д-Р МАТВШ СТАХШ: 

УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР 
Том 1. ВЛАСНИМИ СИЛАМИ. 
Crop. 272. Брошурована 53.60. Твер. оправа 34-80 
Том 2. УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СИЛАМИ. 
Crop. 248. Брошурована 5350. Твер. оправа 34.80 

Замовлення слати: 
8YOBODA - 83 Grand Street - JERSEY CTTY 8, N J . 

го сміху. А прочитавши кіль-

Спеи,іяльно цікаве для 
мужчин, як прибути на 

вазі і силі 
Якщо Ви худі 1 важите зама-

ло і якщо почуваєтесь кволий і 
позбавлений енергії і якщо цей 
стан с через брак апетиту або 
зле Ідження, тоді спробуйте са-
мі TYNOL PLAN для прибуття 
на вазі. Це складається з про-
грамн збільшення денних ка-
льорій, спонукання побудження 
апетиту і збільшення бажання 
їсти відповідні харчі. Допоміж-
ні в цьому G TYNOL viTAMlN 
FORMULA таблетки, як дістич-
ний додаток. Можете спробува-
тн це без ризку в цей спосіб: 
Шліть цей нитянок 1 Ваше пов-
ие ім'я з адресою до: TYNOL 
CO., Box 321, Croton on Hudson, 
N. Y. Звідтам вишлють Вам на 
2 місяці таблеток, за які запла-
тите поштареві тільки S8.00. 
Слідкуйте за цим плином 1 мі-
сяць. збільшуючи свої кальорії 
щоденним заживанням. При кін-
ці, якщо до того часу не будете 
вдоволені внелідом, Вам вільно 
повернути незужиту порцію длл 
повного звороту. 
Ж І І І І І Н М І І И Н І І І И 

E E A L E S T A T E 

ДО ДІТРОИТЦШ 
Місце краси в літі і в зимі. По-
вітри прямо з гір Rochester, npo– 
дам 2 хати муровані по 6 кімнат 
з пивницями, велика веранда. 
Кухні з усімн вигодами, сховок 
проти атом, бомб, мур. коминок 
в пивниці і на дворі, город і сад. 
Площа 71 ft х 150 в межу 75 ft 
X 150 пліт довкола, як в парку. 
Дім 22 х 58 мур., можна ужити 
на багато річей, джерельна і 
міська вода. Все за' J37.0O0 або 
поодиноко, для українця тільки 

4Г,; від ? 
W. Skowroo 

32380 Campbell Rd. 
Madison Heights, Mich. 

588-2296 

SCHALLER A WEBER 
'THE HOUSE of QUALITY" 

1654 2nd Ave., New York 
28-28 Stelnway Ave. Astoria 
56-54 Myrtle Ave– Wdgewood 
310 Front Street, Hempstead 
41-06 Main St.. Flushing, L. 1. 

2 КОМИНКИ 
2 спальні, дерев'яні панелі в 
домі, електричне огрівання в 
стінах, глибока криниця, 2Н 

акра ліса, при добрій дорозі. 
59.500 

КОРР OF KERHO?fK80N 
Tel.: Kcrhonkson 7500 

НА ПРОДАЖ! 
(На Фльориді) 

Хто заінтересованна тропікаль-
вям кліматом в чудовій, теплій 
Маямі, Фльорида? Маємо на 
продаж 8 муровані домв, anap– 
таментв 1 готелеві кімната. Все 
умебльоване 1 вироблений бвз-
н и с Пишіть аба телефонуйте 

(властителі) 
Mr A Mrs WengtowskyJ 

844 S. W. 2nd St., Miami 36, Fla. 
Tel.: FR 9-1266 after 6 Р Я 

ЗЕЛА, ЯКІ БУЛИ УЖНВА-
ЕП ВІД ТИСЯЧУ РОКІВ І 
ПРИНОСИЛИ ПОЛЕГШУ 

ПРИ БАГАТЬОХ 
НЕДОМАГАННЯХ 

ХІОРУЧАЄМО ТАКІ: 
На р н и и а і ч и — Hide Soot 

100 пігулок - 54.00; 
На болі нирок 1 мігура — 

Hebkaps, No. 85' - 100 nl– 
гулок — Я.00; 

На високе тиспепан a p i i – — 
Н.В.Т. - 100 Шг. - J4.00; 

На нерви - зелові пігулки 
No. 01 - 100 Шг. - J4.00; 

При „зміні жаття" - Hot 
Flashes Corn Seal Corn-
pound пігулки, 100 — S4.50; 

При запаленні исоачеаого м1-
шочка — ОВТ пігулка — 
100 - 54.00; 

При бо гагах шлунка Ulcerl– 
пе — сконцентрованнй ек-
стракт зел - 1^-м1сячне 
ліченая — 56.50. 

K1EHL PHARMACY, inc. 
заснована 1861. 

Chemists and Druggists 
109 3rd Avenue 

13-ою 1 14-шо вуя, 
NEW YORK, N. У. 

Купуйте 0 підприємствам, 
що оголошуються 

в jDeoboai" 

9 FUNERAL D1RECTORS 

BROOKLYN, Park Slope 
2 род. дім. близ. парку, 12 кім-
ііат, 2 модер. лалнички, д. мор-
ґедж, блнл. комунікації, склепів, 
шкіл і домні з працею. Всьо 
влаштоване, готове для впроаа-
дження. Ідеал, для мами і до-
ні -if дохід з 3-го апартаменту. 
Ціна J22.500 на скорий продаж. 
Тел. власника UL 7-9350 після 

6 год. GL 1-2640 - D1 5-8881 

ASTOR1A 
ДВА — в род. мур., мармурові 

сходи, баксові, нове олннне 
огрівання, укр. дільниця. до-
хід - 58.500. Ціна - 559.000. 

З род.. мур., олнпа. сабвей. 5. в. 
в і 3 v підвалі, баксові, город, 
535.500. 

MARATHON REALTY Co. 
31-87. 32nd St. (near Broadway) 
A S T O R I A , L. І. Т Е г-гело 

Питати мґр Остап ФІРЧУК 

Theodore W0L1NN1N, inc. 
Директор 

Похоронного Заведений 
123 East 7th Street 

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

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИБ 

Займається' Похоронами в 

BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до уашіау 

ДАРОМ. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 
Те.:' ORchard 4-2M8 

Т А Р З А Н , ч. 5129. Підозріває П'сра 

TARTAN'S С У К O f ^ K l t p " l 7 C 
сзиюоу N C W 4 не i rev iewEC HG 
SUSPCONS A80JT ПЕКй-C– -

— Вас пзяли для вашої та-
ки ж Гіезпеки, - сказав Рен-
нард. — Чи ж не знасте того, 

— Ми с безсильні, щ о б 
не допустити до цього, — про-
стогнав капітан, — бо ми на-

що сотки тубільців планують віть не знасмо їхнього провід-
революцію ? ннка . . . 

— Тарзанові широко від-
крилнея очі. Він тепер ППЗПД-
ко робив огляд СВОЇХ ПІДОЗ-
рінь щодо П'сра . . . Чи ж він 
мав бн бути відповідальним? 


