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НАУКОВЦІ ЗА ПТОДОВ-
ЖУВАННЯ ЩЕПЛЕННЯ 

ПРОТИ ПОЛІО 
Вашингтон. — Комісія 

Міжстейтовоі і Закордонно! 
Торгівлі в Палаті Репрезен-
тактів переслухала 15 най-
визначніших фахівців від не-
дуѓв поліо, і більшість із них 
заявилися за тим` щоб щеп-
лення проти поліо вакциною 
д-ра Солка продовжувалося і 
під час літніх місяців, хоч то-
ді буває найбільше захворінь 
ва цю недугу. Думки науков-
ців поділені таким способом: 
1. Вісім із них висловилися 
за тям, щоб щеплення вакцн-
вою д-ра Солка продовжува-
лося, і то навіть в літніх мі-
сацях, поки не будуть нащеп-
леяі всі дітн, згідно з програ-
мою. 2. Два науковці заяви-
лвся за тям, щоб стримати 
продукцію вакцини д-ра Сол-
ка, а внаслідок цього і щел-
лення нею дітей, поки не бў-
де абсолютної нешкідливостн 
цісї вакцини. 3. Всі ці нау-

іковці одноголосно вирішили, 
щоб посилити досліди для ви-
найдення на стовідсотків пев-
ної, і одночасно успішної вак-
цини. Між цими науковцями 
був і д-р Солк, але він стрн-
мався від голосування, хоч 
він погоджусться з більшіс-
тю, що нащеплені дітн зн-
ставлеві на менший риск в 
порівнянні з тими, які не хо-
тілн ващепвтяся. Щеплення 
дітей відбувасться далі. В де-
яких стейтах бракує вакцини 
(Ню Иорк), а в інших її ба-
гато залишилося з першого 
щеплення, бо багато батьків 
не дали дозволу ва щеплення 
своїх дітей в школі (Ню 
Джерзі). Головний лікар 
ЗДА д-р Ліонард А. Шілі по-
відомив, що лабораторії пра-
цюють над продукцією вак-
цнни, і вже в найближчих 
днях нова вакцина буде роз-
ділена між стейти. 

Аргентинський уряд подався до димісії, щоб 
дати свободу дії Перонові 

Буевос Айрес. — Уряд пре-
звдевта Перона й інші високі 
урядовці — після відбуття 
довгих конференцій з Перо-
ном — подалися до димісії, 
щоб дати йому свободу дії в 
реорганізації нового уряду. 
Подався до димісії теж ген. 
Люсеро, як міністер армії, 
але він залишається і надалі 
найважливішою особою в о-
точенні Перона. У своїй про-
мові, виголошеній в четвер з 
23 червня, президент заявив, 
Що вів був би радр зрезнґну-
вав із свого становища, але 
це був би — за йо'го "словами 
— егоїстичний акт і тому він 
в и р і ш и в залишатися, далі 
президентом Аргентини..З ці-, 
si нагоди Перон обіцяв полсг-
швти встановлену з огляду 
ва стан облоги цензуру, :̂ 3а-
гальних політачішх проблем 
Перон у своїй промові не тор-
кався, говорив тільки про ре-
вольту. Населення Арґентн-
нв дізналося від Перона, що 
ця револьта була підготовлю-
вана ще з листопада минуло-
го року і що в ній були замі-
шані тільки частини фльоти 
і морської піхоти. Заяву льо-

яльностн для Перова склала 
ще раз Генеральна Конфе-
дерація Праці й армія. Вод-
ночас із цим поліція почала 
звільнювати з в'язниці ареш-
тованих під час і після ре-
вольти осіб. Звільнено між ін-
шнмн двадцятьчотврьох чле-
нів парлямевту (здебільша 
членів радикальної партії) і 
сімох з-поміж 348 ув'язнених 
католиків. Стягнено теж по-
ліпДйну охорону, уставлену 
навколо резиденції кардана-
ла Копелльо й архнспнскоп-
ської катедрн в Буеиос Ай-
рес. Архлспнскоп Копелльо 
проголосив заяву, в якій вн-
словнв глибокий жаль і сму-
ток з приводу жертв трагіч-
ннх подій і того, що палено 
церкви і профановано вівтарі 
та святі образи. Хай простить 
Господь — заявив кардинал 
— усім тим, що так тяжко 
образили віру і культуру ар-: 

ґентннського народу. Като-
лицькі школи в Аргентині ще 
не можуть закінчити шкіль-
вого року, бо їм відібрано 
право відбувати екзамени за 
те, що вони були замкнені в 
день Божого Тіла. 

Дістат'и пашпорти — це „природне право" 
кожного громадянина 

Вашингтон. — Голова Не-
залежної Соціалістичної Ліґи 
з Ню Норку, яка с на списку 
в є л ь о я льних організацій, 
Маќс Шахтман вже три роки 
старається дістати пашпорт 
на виїзд закордон, але дер-
жавний департамент відмов-
ляс йому в цьому, бо членам 
організацій, які є на списку 
нельояльнвх товариств в ге-
нерального прокуратора, не 
дозволяється на виїзд поза 
межі ЗДА. Шахтман заскар-
жив цю справу, і Апеляцій-
инй Суд ЗДА в Вашингтоні 
вврішвв, що державний де-

партамент незаконно діс, ко-
ли не хоче видаѓв пашпортў 
Шахтманові, бо дістати паш-
порт належить до „природних 
прав" кожного америкавсь-
кого громадянина. Позбавити 
цього права можна б тільки 
при допомозі окремого зако-
ну. Апеляційний Суд ЗДА 
одноголосно вирішив, що дер-
жавнвй департамент дів не-
конституційно і порушує ту 
Поправку до Конституції 
ЗДА, яка говорить про те, що 
не можна ‚‚позбавляти життя, 
і волі і власности" амерякан-
ського громадянина, .хіба 
тільки на основі закову. 

В АМЕРИЦІ 
ф Шість чоловіків купили 

сові по пів літри „сильної" го-
рілкн ‚.Кінґ-Конґ", заплативши 
за неї по 50 центів, і за три дні 
всі повмирали. Виявилося, що 
це був металевий спірт. який 
продавали під виглядом горіл-
кн в приватному домі у Гарлс-
мі в Ню Иорку. 

ф Жінка демократичного кон-
ґресмена з Каліфорнії Джеймса 
Рузвелта — сина бувшого пре-
зидеита. розвелася з своїм чо-
ловіком. Причина розводу: „мо-
ральнс знущання" над нею П 
чоловіка. Минулого року вона 
закидала своєму чоловікові не-
вірність, але тепер про це не 
було згадки. На утримання ді-
тей, паяі Ромел Рузвелт діста-
ват'нме від свого чоловіка гроші. 

ф Сенатська. Торговельна Ко-
місія одноголосно признала 63,-
000,000 долярів на розвудову 
летовищ в цій країні та в П те-
ріггорілх. 

ф Поліція в Сан Фраясіско 
призначила двох поліцистів, я-
кі вміють говорити по-російсь-
ки, для охорони Молотова. Ці 
поліцисти народжені в Харбіні, 
а до ЗДА прибули в 1040 році 
їх прізвища: Ѓритор Ясінски і 
Анатоль Валмі. 

ф Сенатська. Правнича Під-
комісія вестиме переслухання в 

ПРЕЗИДЕНТ ОДЕРЖУЄ КЛЮЧА ДО РУТЛЕНДУ 

Посадник Рутлеаду, Вт., Ден Гелі передав презндентові 
Айзенгаверові ключ до очолюваного ним міста. Передача 
ключа відбулася під час перебування президента в Н. Англії 

УКРАЇНЦІ В САН ФРАНСІСКО ДЕМОН-
СТРУВАЛИ ПРОТИ МОЛОТОВА 

Сан Франсіско, 24-го черв-
ня. (Телефоном). — Після 
широкої інформаційної та 
протестаційної акції проти 
Москви ,з нагоди відкриття ю-
вілейної сесії Об'єднаних На-
цій минулого псиеділка, у-
країнська група в Сан Фран-
сіско влаштувала чергову де-
монстрацію проти Москви ми-
нулої середи з нагоди внсту-
пу совстського міністра за-
кордоннвнх справ Молотова. 
Вже перед його виступом, як 
теж під час І після Його про-
мовв, довкола будивќў Опе-
ри, де відбувасться сесія, без-
упнну кружляли автомобілі, 
обліплені щютисовстськнмв: 
гаслами, п роді: „Mtag Мо'л'о-
това — це голод в Україні!"; 
„Молотов — .т^#"місце'там, 
де твій приятель Гітлері`'; —' 
„Кличі Молотова про мир -

і т. п. Після промови Молото-
ва та після рішучого виступу 
проти Москви кубанського 
представника д-ра Емілія Ну-
нез Портундо, Спеціяльна 
Делегація УКК вислала Пор-
тундові телеграму, ґратулю-
юч̀ и йому за його мужній пн-
ступ проти поневолення Мос-
квою Балтійських та інших 
країн. Гратуляційну телеґра-
му вислала Делегація УКК 
теж філліпінському представ-
никові ген. Ромульо за йс-
го протест проти предсідннка 
сесії ОН, голландського пред-
ставннка Ван Клеффенс, який 

Москва приймає пропозицію щодо обмете-
ного часу конференції голів уряду 

Сан Франсіско. — Колн 
державний секретар Доллес 
запитав Молотова, чи потріб-
но продовжувати двпломати-
чням шляхом переговори що-
до технічних подробиць зуст-
річі голів 4-х в є лик од є ржав, 
призначеної на 18 липня ц. 
р. Молотов відповів ‚ttu", — 
що преса інтерпретує як 
ствердження , що СССР пого-
днвся на проектоване Захо-
дом обмеження Жененвської 
конференції найвище до 6-тн 
днів.і на допущення преса до 
гісї конференції. Доллес і 
Молотов розмовляли під час 
обіду, що його Молотов видав 
у розкішній віллі, яку совст-
;ька делегація віднаймнла на 

час ювілейної сесії Об'сдна-
них Націй в одного автомо-
більного продавця. Молотов 
старався бути „првсмннй" і 
м. ін. запропонував Доллесові 
разом позувати пресовим фо-
тографам, на що Доллес від-
разу погодився. Цей вибаглн-
внй обід большевики зладн-
ли з продуктів із різних ко-
мувіствчннх держав, включ-
но з сопетеькнмн, польськими 
й альбанськнмн (дальматтин-
ськвмв) горівкамн й винами. 
Большевики, як це вони зви-
чайно роблять з недовір'я до 
чужинецьких кухарів, — при-
везлн з собою до Сан Фран-
сіско власних кухарів і ќель-
перів. ' 

Західна Німеччина виготовила законопроект 
про нову армію 

Бонн. — Західньо - німець-
кий уряд, зрікаючнсь свого 
первісного тимчасового зако-
нопроскту про набір рекрута, 
який викликав був невдово-
лення в західньо - німецько-
му парламенті поверховністю 
і неточністю, виготовив вовни 
т. зв. „вояцький заков". Він 
Мас 60 статѓей, в яких охоп-
люс конскрипцію молоді в по-
бірному віці, приймання доб-
ровільців й початок військо-
вого вишколу. У тому законо-
проскті говориться про вза-
смини між військовиками й 
цивільними та про права вій-
ськовнків в публічному житті. 
Заков збудований так, щоб 

став основою для армії, по-
збавленої давнього пруського, 
мілітаристичного духа. Мініс-
тер оборони Бланк згори зая-
внв, що уряд допускає, щоб 
наслідком внесків окремих по-
слів і у ввсліді дебати допов-
нено чи змінено законопроект 
новими постановами. Канцлер 
Адснауер, вернувшись з Аме-
рнкя й Англії, стримав був 
зголошення первісного зако-
нопроскту до парляменту, тим 
паче, що вища палата, т. зв. 
Бундесрат, висловилась про 
нього негативно. Тепер уряд 
настоюѓ., щоб від понеділка 
найближчого тижня почалась 
дебата над законом, що запо-
чаткус творення нової армії. 

ФРАНЦІЯ ВІДКИДАЄ ПРО-
ПОНОВАНИЙ СОВЄТАМИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ПАКТ 
БЕЗПЕКИ 

Сан Франсіско. — Нема ін-
шого й кращого способу за-
певнити собі безпеку, як тіль-
кн в регіональних пактах з 
однаково загрожсними дер-
жавами, — заявнв французь-
кнй міністер закордонних 
справ Антуан Піней у своїй 
промові в четвертому дні юві-
лгйної сесії Генеральної Ас-
самблеї Об'єднаних Націй в 
Сан Франсіско. Він відкинув 
водночас пропонований Совс-
тамн генерально - еврапейсь-
кнй пакт безпеки, який мав 
би заступити Північно - Ат-
лянтійськнй Пакт (НАТО), 
заявивши одверто, що „без-
пека західньої Европн не мо-
же бути запевнена в ізоляції 
від Атлянтійського світу". Пі-
ней, не називаючи Совстів, 
ані Молотова за іменем, ви-
разно давав відповідь в імппі 
Франції на теперішню днпло-
матичну акцію СССР та на 
вчорашні закиди Молотова. 
„В обширі держав Атлянтійсь-
кого Пакту нема ніяких чужи-
нецьких військових баз" — 
заявив Піней, натякнувши ви-
разно на постійні атаки кому-
вістів, що ніби ЗДА втрнму-
ють на терені різних заморсь-
ких держав, м. ін. в Англії,' ністра Пінея була 
Франції й Західній Німеччині, тўе американська 

ТСубв-прбдовжувати його про-
мову проти агресивної Моск-
ви. За всі дні сесії Делегація 
УКК продовжувала поширю-
'вати відповідні матеріали про 
визвольну боротьбу України 

`і 
Ґрончі шукає за новим прем'єром 

Рим. — Президент 
Джіовані Грончі почав низку 

‚військові бази. Піней підкрес-
ілнв, що держави^прнналежні 
ідо НАТО, становлять одну сі 

жать. НАТО с наскрізь дефен-
снвннм союзом, бо мав своєю 
місією не тільки боронвтн сво-
їх членів перед чужою аґре-
сісю, але й забороняє своїм 
членам виступати агресивно 
проти будь-кого третього. Ре-
презентант Франції рішуче 
відкинув теж совєтські проск-
ти щодо ‚‚невтралізації" Ні-
меччинн, заявивши, що обез-
збросна Німеччина мусіла б 
одного дня перетворнтнсь зно-
ву в озброєний до зубів, і тоді 
щойно небезпечний для миру 
табір. Німеччина, мовляв, за-
велика, щоб могла стати на 
довший час країною, адміні-
строваною чужими силами. 
Німецький нарід мусить мати 
теж свободу вибрати собі сис-
тему своєї безпеки, включно з 
розумним обмеженням свого 
зброення. Піней назвав кон-
цепцію невтральностн Німеч-
чинн „невдатною". Напрнкін-
ці своєї промови, Піней звер-
нув увагу, що понад народа-
ми найвищу вартість має лю-
дина взагалі. Тому, мовляв, 
треба запевиити людині дій-
сну свободу через свобідяу вв-
міну інформацій, свободи ру-
хів людей і виміну ідей. 

Промова французького мі-
- комен-
преса — 

рішучою відмовою Франції на 
виразні спроби Москви відір-
ваги її від єдиного західнього 

І; В буде більш ‚демократичннй"і м ' ю ' " ^ ^ ` я ^ ^ взаємним фронту і спонукати її грати 
'порозумінням, що гарантўе І ролю своєрідного „невтраль-

не дозволив представникові Цонсреренцій. щоб закінчнти 

це неволя і народовбнвство!"'проти червоної Москви. 
' " ' "і'пґЬі 'і ' і ' l i t І І т - V 

Айзенгавер жартом натякає на свою 
кандидатуру 

Ню Иорку в справі незаконної 
торгівлі наркотиками. 

ф В Атлантіќ Orri, Н. Дж. 
відкрито 39-ту річну конвенцію 
Міжнародного товариства Клю-
бу Лайонсів. В параді маршу-
вали 8.000 осіб, 50 оркестр' та 
35 прикрашених авт. 

ф В Ню Иорку кандядуе на 
міського радного 45-річний 
Кляренс С. Вем Белл, який 20 
років тому втратив зір під час 
гри в бейсбол. Він кандидус від 
республіканців у виборчій ок-
рузі. де демократи мають вели-
ку перевагу. 

ф Представник державного 
департаменту повідомна Кон-
ґрес, що уряд ЗДА старавться 
переконати аргентинський уряд 
припинити переслідування Ка-
толнцької Церкви. 

ф ВІце - президент Ричард 
Ніксон візьме участь в койвен-
ції Крайового Товариства для 
Поступу Кольорових Людей, я-
ка відбуватиметься в неділю. 
2в червня в Атлевтік Ситі, Ню 
Джерзі 

ф 20 амерякаисмшх хлопців 
1 дівчат виїхали на шість тнж-
нів до Норвегії, щоб нав'язати 
приязнь з норвезькою молод-
дю. Ними опікується 65-річннй 
учитель Торвалд Ляиґаард, я-
кий провадить такого роду 
прогулянку вже 18 разів. 

Конкорд, Ню Гемшір. — 
Президент Айзенгавер натяк-
нув у жарті, Що при нан-
блнжчих виборах в 1956 році 
він може кандндувати на прс-
зидента. 15,000 — юрба слу-
хачів з вдоволенням прнйня-
ла до відома цю заяву прсзи-
дента, в якій він не вйключас 
можливості поновної кандн-
датури. Стейт Ню Гемшір 
перший у 1952 р. під час̀  прп-
внборів поставив був Айзсн-
гавера на кандидата на прс-
зндента, і тепер ' Айзенгавер 
по раз перший згадав в цьо-
му стейті, що він зможе ще 
раз кандндувати. Айзенгавер 
склав цю заяву в такому до-
тепі. Питаються часто мене, 
казав президент, чи я буду 

кандндувати в 1956 році, а то 
повинні радніше питатися 
мого головного дорадника в 
Білому Домі, Шермана Адам-
са, який кожного ранку нав-
час урядників Біл. Дому про 
красу й багатство стейту Ню 
Гемшір. Він досі відбув тіль 
ки третину своїх лекцій про 
Мю Гемшір, які він повинен 
докінчити. З повнщнх слів 
журналісти роблять виснов-
кн, що це перша заява Ай-
зенгавсра, що він схоче бути 
президентом впродовж нових 
чотирьох іижів. Журналісти 
підкреслили, що вже в Сан 
Франсіско Айзенгавер пово-
дився на зборах республікан-
ців так, як майбутній канди-
дат на президента. 

урядову криз'у; спричинену 
демісією прем'єра Шельбн та. 
його уряду і знайти нового 
прем'єра. Вів хоче — заќв ви-
нести таке чи інше рішення 
— порадитися в цій справі з 
23-ма сеньйорами з-поміж іта-
лійських політиків. Грончі, 
якого вважають прнхильнн-
ком лівих партій, відбув між 
іншими теж конференцію з 
комуністичним сенатором Ум-
бертом Террачіні, який після 
відбутої з президентом розмо-
ви висловив впевнення, що 
майбутній І італійський уряд 

і що буде пришшсна авти-
комуністнчна наѓ'шќа, ведена 
урядом Шельбд. .Џад відбутн'т 

Грончі конферешдію теж із 
провідником італійських ко-
муністів Пальміром Тол і л ті, 
який вже заздалегідь заявив, 
що вимагатиме призначити 
прем'єром особу, близьку до 
поглядів президента Грончі, j 
значить з лівого крила хрис-
тиянсько - демократичної пар-
тії. Новий прем'єр — за сло-
вами Толіяті — мусів би бути 
здібний ЗДІЙСНИТИ програму 
„демократизації" італійського 
уряду, накреслену презнден-
том Ґрончі в його інавгура-
ційній промові. 

подвійну безпеку: їм самим і ного" посередника поміж Схо-
НЯЛЄ- ' ДОМ іЯяУп^м ‚̂ JMffjWi -які до НАТО ме 

Національний Питай перестерігає ОН перед 
угодівством 

Міжнародне напруження вимагає продовжен-
ня закону про оборонну продукцію 

.Вашингтон. — Департа-
ментн оборони й торгівлі 
звернулися до Конгресу з за-
конопросктом продовжити на 
два роки закон про оборонну 
продукцію, який саме тепер 
кінчається, щоб уряд мав 
повновласті діяти на випадок 
воєнної потреби. ‚‚На нашу 

думку — заявляє департа-
мент оборони — міжнародне 
напруження безсумніву ви-
магатиме втримати дальшу о-
боронну програму впродовж 
кількох иайблнжчих років". 
Цю заяву склав заступник 
асистента оборони Роберт С. 
Ленфіср на сЗенатській Бан-
ковій Комісії. 

‚тіЕРЕТВОРЮІОТЬ ПРИ-
РОДУ" НА ПОЛІССІ 

У Києві закінчилась ќон` 
ференція з питань розвитку 
продуктивних сил Полісся. 
На конференції вислухано й 
обговорено понад 70 допові-
дей про розширення палнв-
но-^нерґетнчної бази, розпн-
ток промисловостн і шляхів 
сполучення, піднесення зем-
леробства і тваринництва, вс-
дення меліоративних робіт і 
освоєння болот. Намічено за-
ходн щодо меліорації забаг-
иеннх ґрунтів, регулювання 
водного режиму, підвищення 
родючости орних земель і 
продуктивности кормових у-
гідь, а також спеціялізації 
тваринництва та розвитку лі-
сового господарства, бджіль-
яицтва, пасічництва, шовків-
ництва та ін. Одним словом, 
узялися большевики до пе-
ретворсннл природи і госпо-
дарства Полісся аж на 38-му 
році Жовтневої революції!.. 

ПОЛЬСЬКІ АРТИСТИ 
В КИСВІ 

Кілька днів у столиці Укра-
їни перебувала — ‚‚в порядку 
скріплення дружби народів" 
— група артистів і музик са-
телітної Польщі. В київсько-
му театрі опери й балету во-

З-ПОЗА З QI )ї ЗАСЛОНИ 
тавах опери клясика польсь-
кої музики Станіслава Мо-
нюшка „Галька". Головні 
партії виконали солістка Вар-
шавської опери Марія Фол-
тнн, солісти Сілезької опери 
Богдан Напроцький та Анд-
жей Хіольський і соліст Вар-
шавської опери Бдмунд Кос-
совський. В залі філармонії І робити культивацію 
ввступали польські му'зики : 
піяніст Генріх Штомпка і ди-
риґент Здіслав Гужинський, 
під Керуванням якого дер-
жавна симфонічна оркестра 
УССР виконала Литовську 
рапсодію Карлопича. 

„У. ТРЬОХ НЯНЬОК — 
ДИТИНА БЕЗ ОКА" 

Як то виходить з допису 
кореспондента ‚‚Радянської У-
країни" (15 травня ц. p.), три 
„няньки" керують колгоспом 
ім. Сталіна, Очаківського ра-
нону на Мнколаївщині. Ось 
як описує кореспондент це 
‚‚керівництво" в своєму допи-
сі: ‚.Тракторист Плужник і 
Нсщерст 10 травня розпоча-
ли культивацію соняшника у 
поперечному напрямі. Та го-
лова колгоспу ПІ видуй забо-
ронив цю роботу, бо чітких 
квадратів на плантації не-

нн взяли участь у двох вис- мас і дуже багато рослин арі-

зається ножами культивато-
ра. Він почав вимагати, Щоб 
культивацію провадили тіль-
ки у подовжньому напрямі. 
Трактористи так і зробили. У 
цей час до колгоспу приїхав 
директор Парўтинської МТС 
Тартаковський. Не розібрав-
шись у справі, він наказав 

тільки 
впоперек — і поїхав. Слідом 
за ним прибув агроном Мок-
сін. Побачивши, що попереч-
на культивація псує плянта-
цію, Моксін запропонував об-
роблятн по діяґоналі. 

— Кого ж нам слухати? — 
розгу'блено запитують трак-
тористи. — Голову колгоспу, 
директора МТС чи агроно-
ма? 

Сказано бо: у трьох няньок 
дитина без ока. А скільки 
„няньок" сидить ще в райо-
новому та обласному цент-
рах? А скільки в Москві? 
150-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО 
МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 

Цього року минає 150-річ-
чя існування найстаршої на 
Україні високої медичної 
школи — Харківського ме-
днчного інституту, зорганізо-
ваного ва базі медичного фа-
культету університету. Інств-

тут вніс значний вклад у роз-
виток української медичної 
науки і підготував тисячі 
кваліфікованих спеціялістів. 
За час свого існування в цьо-
му інституті підготовлено по-
над 17 тисяч лікарів усіх спс-
ціяльностей. Тепер в інститу-
ті навчається 3.520 студентів. 
Совєтська преса, пишучи про 
цей інститут, називає його 
просто російською школою. 

НОВІ ПРАВИЛА ПРИИМАН-
НЯ ДО ВИСОКИХ ШКІЛ 

Міністерство вищої освіти 
УССР затвердило нові пля-
ни приймання до високих 
шкіл. Починаючи з цього ро-
ку, вступний іспит з однієї з 
чужих мов запроваджується 
по всіх школах, крім сільсь-
ко-господарських, учительсь-
ких інститутів та інститутів 
союзних республік, де виќла-
даннл провадиться націонал ь-
ннмн мовами. Від іспиту з чу-
жої мови звільняються ті, хто 
вступає в заочні та вечірні 
інститути. У високих школах, 
за вийнятком філологічних 
факультетів і відділів, скасо-
вусться вступні усні ІСПИТИ з 
російської мовв І літератури. 
Досі до високих шкіл приЙма-
лося осіб не молодших від 17 
років. Новвмв правилами цей 
граничний вік скасовується. 

%Сац Франсіско. - - Колись 
Ліґа Націй злегковажила со-
бі настання в Італії фашизму 
та не взяла в оборону Етіо-
пії перед наїздом фашистівсь-
кої Італії, — пригадував у 
своїй промові в четвертому 
дні ювілейної сесії Об'сдна-
ннх Націй репрезентант на-
ціонального Китаю, його мі-
ністер закордонних справ д-р 
Єѓ. Ліґа Націй, мовляв, „бу-
ла глуха" на пересторогу 
стіопського імператора Гайле 
Ссляссі перед угодівством у 
підношенні до фашизму і те 
її угодівство стало її власною 
загибіллю. Д-р Єѓ звернув 
увагу на подібність теперІШ-
ньої ситуації, при чому наз-
вав комуністичний режим н 
комуністичну агресивність ку-
ди гіршими від італінсько-фа-
шистівської агресії проти 
Етіопії. Комуно-к и т а йський 
режим не с оснований на ми-
рі, а на війні. Його щоденним 
гаслом є зачіпна війна, війна 
між ќлясами и війна між на-
родами. Не вважаючи на всі 
злочини, доконані комуніс-
тичним Китаєм, тепер знову 
залунали голоси, щоб запо-

Націями нову конференцію з 
комуністами по зразку Же-
невської кон(реренцЯ. Ті, які 
поручають такі наради, хо-
чуть прнспішнтн ними допу-
щення комуністичнбго Китаю 
до Об'єднаних Націй. Націо-
нал-кнтайський міністер рі-
шуче перестегігас Об'єднані 
Нації, щоб вони не дали пе-
ретворнти себе в інструмент 
угодівства. — Під час промо-
вн того промовця прийшло ДО 
нового інциденту з предсід-
ником, президентом Гене-
ральної Асамблеї, Ван Клеф-
фенсом, який перервав про-
мовцсві й пригадав йому по-
требу зберігати „поміркова-
ність" тону.'Д-р Єѓ не дав се-
бе збнти з пантелнку та звер-
нув увагу, що він не заторк-
нув ні одного члена Об'сд-
наних Націй й дискутував 
тільки ‚.деякі спірні міжна-
родні проблеми". Все ж, він 
внпустив потім деякі місця з 
своєї задуманої промови, 
особливо статистику жертв 
комуністичного режиму. Про-
мова д-ра Єга викликала 
збоку поважної частини деле-
ґатів і зібраної на бальконі 

чатќувати поза Об'єднаними публіки рясні оплески. 

# Канцлрр А д р и а у в р дап 
дуже гостру відпонідь німець-
ким соціалістам, які критику-
вали його в пнрлямснті, що цін 

мовляв - погодився, щоб 
ЗДА заплатили відшкодування 
за сконфісковані в останній 
війні німецькі маєтки, але не 
вище квоти $10,000. а не ѓтого̀  
джусться на таку саму умову з 
Австрією. „Америка вела війну 
з Німеччиною заявив Аде-
науер, — а австрійці вітали Гі-
тлера у Відні, так ситузікстич-
ио, як- не вітали його ніде інде". 

# В Атснах посадника Ню 
Иорку. Роберта Ваґнера наго-
роджено грамотою почесного 
громадянина столиці Греції 
ВаГиер прибув до Атен з Ізра-
Ілю, де з похвалою висловлю-
вовся ѓгро осяги палестинських 
жидів. Перед тим Ваґнср відві-
дав Німеччину, де побував у 
містечку, в якому народився 
його батько, що згодом став 
американським сенатором. 

ф До Москви прибув з Ню 
Иорку Вільгм Ворті. кореспон-
дент иігерського місячника 
„КраЛзіс". Того самого вечора 
він взяв участь в бенкеті, що 
його влаштував перед своїм 
відіздом Неру. На цьому бен-
кеті він зустрівся з Хрущовим, 
якому представився, як перший 
ніґерський журналіст, що від 

В СВІТ І 
тстанньоі війни Хрущов „сер-

ф Філіппіни є 21-ою країною, 
що підписала в Об'сдиаиях На-
ціях конвенцію про опіку над 
бездержавними особами. Кон-
вснція ввійде в життя, якщо 
бодай шість держав, які підпи-
сали її. ратифікують П. 

Ф Готель „Украііш" будують 
у Москві недалеко Київського 
двірця. Це буде — як хвалять-
ся москвичі — „найбільший го-
тель у світі", на 1.000 мешкаль-
них кімнат. Поруч Із готелем 
..Ленінград" це буде „хмаро-
дер", але останній із тієї серИ. 
бо Хрущов виступив гостро 
проти марнування сталі на бу-
дівельну конструкцію. Взагалі 
в наступному році Москва ма-
тнме 4 нові великі готелі, спо-
діваючнсь зросту прогулянков-
цін з Заходу І Сходу. 

Ф Північно - корейський ќа-
пітан летунства, який кілька 
днів тому втік разом з літаком 
до Південної Кореї, оповідав. 
що після втечі ва совстському 
МІГ-у півмічно-корейського пі-
лота. що потім дістав за це 
(100,000 нагороди. — коман-
дантом усього північно-корей-
ського летунства став ген. Гав 
Іль Моо, який був вишколений 
в Сонетах І с совстським гро-
мадяинном. Попереднього ко-

відав Совстський Союз після манданта здеґрадувалн. 

- І 
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ВЛАСНА ДУМКА 

розуміння чи договір з Моє 
квою в будь-якій справі, що 
стосувалася б прав та інте-
ресів другої з них, без попе-
реднього взаємного порозу-
міння", — так, за півофіцій-
ннм комунікатом, звучала 
перша точка договорення між 
президентом Айзенгавером і 
канцлером Аденауером, за-
вершеного недавно, коли за-
хідньо-німецький канцлер пе-
ребував у Вашингтоні. Здава-
лося б на перший погляд, що 
це річ самозрозуміла, що — 
союзні тепер через Паризь-
киії договір і спільну участь 
в НАТО — ЗДА і Німеччина 
в своїх окремих нарадах з 
Совстамн, заповіджсних на 
найближчу майбутність, не 
робитимуть нічого без відома 

І і згоди другої сторони, не-
СС-

ця перша нл-

володіння над душами 

В обставинах теперішньої холодної війни більше, ніж 
будь-коли, ведеться боротьба за здобуття того що назнва-, 
ють ‚.рпінісю світу . Політика в холодній війні відповідає ` JL . -б 
більше, ніж будь-коли, дефініції політики, як „боротьби заі Т 0

в Г 0 ) і TO4KJ 

Кожна із сторін намагасться в n e H c b K V H i M e u i : K o r o договорення 
мас CVTO формальне значен-

нанголовн.шнх завдань української визвольної політики у Насправді так не с. Цей 
вільному світі С саме намагання здобути опінію світу W й ' п в м і ж н а . 
українсько, визвольно, справи Розуміється, що ..боротьба відносинах досі раз-

игалу ведеться на вн^рішньому ^ н е х т у в я л о с ь , н е п р н . 
українському фронті, і цій боротьбі віддасться, на жаль, 
далеко більше уваги і витрачається на неї більше енергії, 
як на те, щоб здобути зовнішню опінію для справи україн-
гького визволення. 

У цій „боротьбі за душі" кожна людина с предметом 
наступу. З усіх боків ідуть намагання здобути душу і думку 
кожного з нас всілякими засобами і аргументами. На кож-
ному кроці чнгас на нас пропаганда, і не тільки політична, 
але й комерційна та всіляка інша. Кожного з нас шарпають 
на всі боки, закликаючи на політичний чи комерційний то-
вар, на кожному кроці хтось нам щось хоче „продати". Збе-
регтн в таких обставинах власну думку, виробити власну 
опінію на поодинокі справи, визволитися від всіляких впли-
вів, — діло направду нелегке. 

Саме під кутом опінії світ поділений сьогодні на два та-

знавалось та насилувалось, і 
тому його оприлюднення і 
підписання такими двома іс-
торичннмн постатями, як 
Айзенгавер і Аденауер, мас 
величезне значення міжна-
родно-прввного а р б ЦЄ денсу 
на майбутнє. 

У давній всесвітній історії 
є безліч випадків, коли пере-
можці ділились територієќ) 
переможеного, не питаючись 
його згоди. З історії України 

Роман Степанович 

ІНВЕСТИЦІЯ В ЖИВУ ЛЮДИНУ 
жнх, але й уярмлених спіль-
ним ворогом, без попередньої 
консультації з ними і без їх-
ньої згоди. Так сталося з зем-
лями Китаю (тоді ще націо-
нального). з Кореєю, з Поль-
щею. Україною й іншими на-
рбдалн. 

Це була засада ділити світ 
на ефі-jiii впливів велнкодер-
жав та легковаження всіх 
тих, що підпадали під таку 
сферу впливів. Ця засада 
стояла в логічному зв'язку з 
другою такою засадою — жа-
датн беззастережної капіту-
ляції від переможених — Ні-
меччннн й Японії. Поділ Ні-
меччнни у Потсдамській кон-
фереиціі. яка, зрештою, вико-
нувала тільки напрямні, ус-
тійнені в Ялті, на чотири оку-
повані зони, став таким са-
мим нещастям для Европи 
легалізувавши залізну засло-
ну між двома половинами ев-
ропейського континенту, як 
допущення СССР над Тихий 
океан коштом Японії і Кореї 
стало нещастям для Далеко-
го Сходу. Але неморальна за-
сада вирішувати чужі справи 
без згоди найбільш заінтере-
сованої нації тягнулась у 
міжнародних взаєминах ще 
довго після кінця останньої 
війни. Адже вправді у Пан-
мунджомському договорі про 
‚.перемир'я" на Корейському 
фіюнті з 27 липня 1953 р. 
взяв участь, у складі загаль-
ної делегації військ Об'сдна-
них Націй, представник Пів-
денної Кореї, але Сннґмпн Рі 
зробив це тільки під натиском ( 

пригадаймо А н д`р у сівський (своїх західніх союзників, то-
договір з 1667 року, яким ді й тепер твердячи, що тіль-

борн. З того боку залізної заслони доконусться найбільший П о л ь щ н й Московщина поді-'ки дальша війна без переми 
злочин і насильство над даною людині самим а Творцем 
‚‚вільною волею". Там не сміє бути „власної думки", там 
за неї стріляють, замикають до в'язниць або висилають на 
каторгу. Там можна тільки „малчать і не разсуждать", мож-
на думати тільки так і робити та поступати тільки так, як 
сказав якийсь партійний півголовок. А за всіх там дума-
ють більше або менше звироднілі „вожді". 

З цього боку заслони людина мас найбільший привілей: 
свободу думки, якою ми визначаємо форму нашого уряду, 
його персональний склад і спосіб нашого життя. Опінія 
більшости тут рішає і вирішує. Тим то проблема власної 
думки є основною проблемою в демократичному суспільстві. 
Але цю власну думку треба мати, треба її постійно пере-
вірятн і виробляти, конфронтуючи з дійсністю. Це є цілком 
логічне, що в демократичному суспільстві кожна група на-
магасться здобути для себе і для своєї справи опінію яќнай-
більшої кількості! людей. Це вона повинна робити. Але не 
поступає по-демократичному той, Хто, намагаючись здобути 
для себе опінію інших, накидає іншим свою думку, засто-
совуючи при цьому демагогію, перекручування фактів, не-
правду, свідоме затаювання правди чи будь-яке насильство. 

Президент Айзенгавер, промовляючи ќа відкритті юві-
лейної сесії ОН в Сан Франсіско, поставив вимогу „вільного 
доступу до всіх інформації!", як одну з найголовніших пе-
І)едумов побудови „нового роду миру", тривалого й' спра-
ведливого. Тільки вільна, правдива і вичерпна інформація 
може допомогти людині виробити собі власну думку і власну 
опінію. Проте, передумовою до цього є те, що людина хоче 
мати власну думку і старається виробити собі власну опі-
нію. Саме в демократичній системі, де немає жадних обме- березня 1923 рокуЃ я'кою во 
жень доступу до інформацій, треба „всіх слухати, але свій 
розум мати", треба самому виробляти собі опінію про по-
одинокі справи. 

Звичайно, ніхто не ‚‚поїв усіх розумів", і кожний завжди 
може чогось навчитися. Зокрема, коли мова про „власну 
думку" і .‚власну опінію", які можна виробити тільки на 
підставі-`всебічного за інтересу на ннл поодинокими 'справами 
та об'єктивним підходом до кожної інформації. 

Звертаємо на це увагу, бо під час і після останнього 
Конгресу УКК були деякі яскраві приклади т. зв. „зоргаяі-
зованоі опінії", були цілком виразні приклади того, що де-
яка частина делегатів, цілком не турбуючись тим, щоб вн-
слухати всі аргументи і на їх підставі виробити собі „власну 
думку", йшла, натомість, по „лінії найменшого опору", під-
порядковувала свою вільну волю і свою власну думку не 
аргументам та власному розсудкові, але своїм партійним 
симпатіям, чи сліпо йшла за своїми партійними лідерами. 
Можна з повним респектом ставитися до кожного, хто мас 
відмінну власну думку, але не заслуговує на респект той, 
хто поступає тільки так, як йому кажуть, без власного або 
часом і проти власного переконання. Право на власну думку 
— це великий демократичний привілей, і хто його не вико-
ристовус, той шкодить сам собі і своїй спільноті. 

лили Україну на право- іі лі-
вобережну, та Ризький дого-
вір з 1.8 березня 1921 року, 
яким Польща, перекресливши 
без внповідження Варшавсь-
ку конвенцію з 20 квітня 
1920 року, поділилась україн-
ськими землями з Совстамн. 
бо хоч текст Ризького дого-
вору зладжено теж українсь-
кою мовою, а підписали його 
також „українські" репрезен-
тантн УССР, проте Польща 
добре знала, що в тих пере-
говорах не брав участи ні 
один, справжній представник 
українського народу. На при-
клад диктату переможців пе-
реможешгм Можна навести' ft 
Версальський договір `у від-
ношенні До Німеччини: 6 
квітня. Д919,., р,` німецький 
канцлер Міллер ввійшов до 
т. зв. Дзеркальної' залі Вер-
сальського палацу, мовчки 
підписав підсунений йому до-
говір і МОВЧКТЇ вийшов з залі. 
Нічого й пригадувати поста-
нову Ради Амбасадорів з 15 

на затвердила східні кордо-
ни Польщі згідно, з Ризький 
договором, себто віддала За-
хідню Україну Польщі, за-
просивши лише графа Мав-
рикія Замойського, делегата 
Польщі підписати той доку-
мент в неприсутності ўкраїн-
сьќого делегата. 

Друга світова війна при-
несла цілу низку жалюгідних 
актів торгу народами і їх на-
ціональними землями без їх-
нього запиту. По нинішній 
день загадкою для істориків 
с факт, як той самий Ф. Д. 
Рузвелт, що проголосив б 
січня 1941 року свої світлі 
„чотири свободи", міг в усіх 
своїх міжнародних конферен-

р'я могла визволити Корею. 
Так само на Женевській кон-
ференції підписано 21 липня 
1954 року договір про зами-
рення в Індо-Китаї — не тур-
буючнсь тим, що представни-
ки вільної південної частини 
В'єтнаму, відрізаного тоді 
там від північної, комуністнч-
ної, частини, того договору не 
підписали. 

І тому нічого дивуватись, 
що першою журбою нинішніх 
керівників Західньої Німеч-
чини було, - чи в заповідже-
ній на 18 липня ц. р. зустрічі 
чотирьох голів урядів вели-
кодержав знову не повторить-
ся історія вирішування ні-
мецькоі справи без відома й 
згоди німців. Але ситуація 
цих останніх тепер остільки 
краща, що той самий острах 
мали й західні альянти: чи 
Аденауер, запрошений до 
Москви її володарями, не за-
хоче мерщій поїхати туди й 
запродати союз Західньої Ні-
меччини з Заходом за ціну 
об'єднання німецьких земель 
плюс низка поважних конце-
сій. які ‚могли б зробити боль-
шевики, якщо тільки Аденау-
ер визнав би принцип „нев-
тральности". Острах, що та-
ка згода Аденаўера може за-
хнтати цілик стратегічним 
пляном НАТ(З. казав тепер 
Заходові, зокрема Вашннґто-
нові. поставитись до Захід-
иьоі Німеччини дійсно з по-
зиц)ї рівного з рівним, З 110-
зиції шанування прав і волі 
народів, про які мова в пере-
говорах. Щасливий буде час, 
коли цей принцип стане не-
порушним каноном у міжва-
родній дипломатичній прак-
таці. Тоді й ми, українці, пе-
рестанемо бути предметом 

Часто зустрічаємо на сто-
рінках нашої прес'и повідом-
лення та заклики в справі 
пожертв на закуп осель чи 
організаційних будинків. Це 
дуже гарне явище. То гово-
рить само за себе, що наші 
поселенці багатіють та уста-
білізовують своє родинне та 
організаційно - г р о м а д с ь к е 
життя. 

З другого боку, ми часто 
забуваємо про те, що перед 
нами є теж і політичні зав-
дання. 

Здавалося б, що після ма-
сового поселення нашої імі-
грації в ЗДА всі наші інте-
лектуальні сили знайдуть 
свос фахове затруднення, або 
достосуються до вимог нового 
місця поселення. Так, не ста-
лося. Величезний відсоток на-
ших інтелігентів все ще 
працює фізично. 'Тим робом 
нова іміграція з незалежних 
від себе причин включилася 
здебільша в ряди поперед-
ньої заробітчанської іміграції. 

Коли приглянутися ближ-
че політичному життю ЗДА, 
то тут немає конгресмена, се-
натора, чн іншого високого 
публічного урядника, без ви-
сокої освіти. Середня освіта 
в ЗДА — це майже буденне 
вимога від поголовного гро-
мадянииа цієї країни. Шкіль-
на система с під наглядом 
стентових шкільно-освітніх 
урядів, які крім субсидій слу-
жать школам порадами та 
вказівками. 

Місце американського стей-
тово-освітнього уряду в на-
шому {міграційному житті — 
може заступити кожна орга-
нізація. Це дуже проста спра-
ва. Якщо організації знахо-
дять великі фонди на закуп 
будівель й осель, то хочеться 
вірити, що знайдуть фонди на 
найбільш пекучі потреби, 
тобто, на Стипендійний Фонд, 
хоча б для своїх членів, які 
виучували б в першу чергу 
суспільно-політичні науки. 
Наука ця потрібна кожному 
культурному політичному се-
редовищу. 

Ми любуємося в політикан-
стві, але не вмісмо трактува-
ти як слід справжню політи-
ку. Чи вистачає маса — без 
політично - інтелектуального 
проводу ? Для політиканства 
— так, але не. для політики. 
Ця проблема мучила наш на-
рГд і нашу еміграцію в Евро-
rrf в минулому й не краще 
стоїть справа під теперішню 
пору. Ми мали все масу, але 
ми ніколи не мали інтелекту-
ально виробленого проводу. 
Немас тут нічого дивного, що 
на західньо-українських зем-
лях була загально прийнята 
поговірка, яку залюбки вико-
ристовували поляки, що ук-
раінці мають тільки: „хлопа 
ї̀ї попа", що на ділі здебіль-
ша відповідало правді. 

Чи ми можемо думати про 
ріст нашої справи, без високо 
політично - ќ в а л іфікованих 
одиниць, які працювали б 
для добра української спра-
вй? Чи подумали про ЦЮ 
найбільш пекучу справу ті чи 
інші політичні ўгрупування? 
Для цих справ не прив'язу-
сться в жадному нашому се-
редовищі навіть крихітки ча-
су. А це все ж таки внмога 
часу, яка наглить. Якщо ми 
думаємо про кращу майбут-
ність нашого народу 

ють йому свій час і працю. 
Університетські сили аме-

УСАМОСТІЙНЮВАННЯ ІНДІЯН 
Згідно з оповіщенням ва-

шннґтонського Бюра для Іи-
діянських Справ. 31 липня 
1955 р. закінчується феде-

ціях ѓгід час другої світової річного торгу то з поляками, 
війни, в Каїро, Тегерані і Ял-(то з москалями, чехами чи 
ті, спиратись на принципі мадярами. 

яиськимн племенами, що 
мешкають в Тексасі, після 
чого вони переходять під опі-
ку стейту. Це — племена 
Алабама й Ќўшаѓга, які є 

рнканських університетів ма- ральна опіка над двома інді 
ють у своїх рядах не малий 
відсоток росіян, які закліма-
тнзувалися по численних уні-
верситетах після першої сві-
товоі війни. 

Не так сталося з нашими'власниками 3,100 акрів лісу 
університетськими професора-Іщо становить їх спільний на-
ми, які приїхали до ЗДА — стоќ. Саме за збереження 
після другої світової війни.'цього мастку, як власносте 
Наші університетські сили згаданих ІНДІАНСЬКИХ племен, 
можна почислити на паль-.ішов довголітній спір. Щон-
цях.. но федеральний закон з серп-

Ще час заповнити цю про- ня минулого року вирішив, 
галнну. Зрозуміння грома-і'що саме треба зробити з цим 
дянства і всіх політичних маєтком, щоб він не став 
ўгрупувань — може принести предметом спекуляції вели-
добрі наслідки. Ми бачимо;ќїѓх підприємців, які експлю-
жертвенність вашої іміграції атують ліси в південно-захід-
на кожвому кроці. Хочеться 
вірити, що наше громадян-
ство належно зрозуміє і цю 
пекучу потребу Українського 
Стипендійного Фонду для ук-
раїнськях ‚.відмінників" висо-
кнх шкіл, які для добра спра-
ви посвятять свій труд сту-
діям, які конечні для нашого 
публічного життя, тобто, сту-
дїям суспільно-політичних на-
ук. Тільки фінансова пере-
шкода не дас змоги нашій 
молоді осягати ті позиції по 
університетах, які для нашої 
справи с конечними й суттс-
во-життєвими. 

Та остання льо'ката громад-
ського капітплг' - - оптоцен-
тусться найкрвіі'е для 'всіх 
ТИХ, ЩО СВОСЧЯСНо ТЮ"%'МІЮТЬ 
важливість того і ̀ кладу. 

Центром того ЎЃФонду без-
сумнівно мусить б̀ 'ТИ ЎK1Ѓ^. 
який гурт'ѓ, в собі всі су^-
пільно-політпчкі організації 
на терені ЗДА. 

ніх і західніх стейтах 
Усамостійнювання індіян 

переводжено вже' й давніше 
за дозволом згаданого феде-
рального Бюра для Індіяись-
ких Справ, одначе це не по-
ліпшило долі ані самих пле-
мен, ані поодиноких осіб ін-
діянського походження. Ос-
таннс таке звільнення з-під 
федеральної контролі переве-
дено в 1909 p., коли два ін-
діянські племеня з стейту 
Вискансін, перебравши у 
власність землі, що їм нале-
жалися з часів переходу всьо-
го індіянського населення під 
опіку американського феде-
рального уряду, почали поз-
б^атися своїх маотків, не-
розважяо продаючи їх у при-
ватяі ру}{Л. Тому в 1934 році 
ухвалено в Конгресі Акт про 
реорганізацію індіян, на під-
ставі якого федеральний уряд 
припинив дальшу спекуля-
цію. Тоді виявилося, що не 

ДЕНЬ ПРЕСИ І САМОКРИТИНА 
„РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ" 

У газеті „Радянська Укра-іабо книжку правдивою і 
іна" з 5 травня вміщено аж кавою? Бо „наша преса. 

ці-

дві статті з нагоди „Дня пре-
сн", присвячені цій темі. В 
статті „Сила друкованого 
слова" говориться про совст 

як пише далі автор, — гнуч-
кий інструмент в руках кому-

Знищивши 
преси, івста-

з ністичноі партії''. 
- свободу слова і п 

ську пресу, а в другій статті і новвиши монополь на вс іза-
автор старасться набрехати )собп друку, партія перетвори-
на пресу вільного демократ яа 'пресу у знаряддя своєї 
тичного світу, і тому вона так 
і називається: „Брехня на 
службі монополій". 

Народ уже давно дав оців-
ку совстської преси," .коли 
склав приказку? `„У -‚Діравді'' 
немас „ізвсстій" а в „Ізвсс-
тіях" немас правди". Тому й 
автор першої статті, замість 
традиційного в и х в а л яиня 
всього советського, на цей 
оаз зайнявся самокритикою. 
Він змушений визнати, що 
„переважна більшість наших 
газет, не зважаючи на особ-
ливості різних областей і ра-
Йонів, схожі одна на одну, як 
дві краплі води". А далі на-
воднть такий приклад: „Ре-
дактор херсонської обласної 
газети „Наддніпрянська Прав-
да" т. Рсзніков — кваліфіко-
ваний журналіст і письмен-
ник; тим часом у газеті не 
видно руки редактора, його 
творчих задумів, тому мате-
ріяли там сірі, трафаретні". 

Автор статті не міг, звичай-
но, вказати на справжню 
причину такого явища. Се-
ред совстських журналістів І 
письменників є справді тала-
новиті і думаючі індивідуаль-

то ності, але чн ж МОЖІТЬ ВОНИ 
мусимо забезпечити бодай мі-
німальну екзистенцію тим 
всім одиницям, які посвячу-

вільно висловлювати свої 
думки і виявляти власну іні-
ціятиву, щоб створити газету 

антинародної політики, і то-
му зовсім ие зацікавлена, щоб 
у ній ‚писалось правду, а лн-
ше те. ,що потрібне для пар-
тії. 

'̀ 'Автор статті пише: „Який 
редактор, така і його га8ета'Л 
До совстської дійсності! така 
приказка', як бачить і сам ав-
тор, зовсім не підходить. 
Правдивіше буде сказати: 
„Яка партія, така й совстська 
преса". Вся вона просиќнена 
брехнею. 

Не маючи підстав хвалити 
оовстську пресу, газета „Ра-
дянська Україна" вирішила 
надолужити свій советський 
патріотизм брехнею на пресу 
вільного демократичного сві-
ту і, зокрема, Америки. І, за-
хопившнсь критикою буржу-
азної преси, не помічає, що 
вона обертається проти со-
встської преси. Означення 
„брехня на службі моиопо-
лії" якраз с влучною харак-
теристикою совстської преси, 
бо ж усім відомо, що у віль-
ному демократичному світі 
немас монополії однієї партії 
над пресою, а є преса різних 
партій і різних напрямків з 
необмеженою свободою слова. 
Автор статті між іншим зга-
дус, що девізом американсь-
кої газети „Ню Иорк Тайме" 

можна всіх індіанських пле-
мен підтягати' під один за-
кон, і аж минулого року 
Конгрес ухвалив низку нових 
законів, для поступового їх 
усамостійнювання. 

Секретар внутрішніх справ, 
Доглес МекКей, нкому підля-
гас Бюро для.. Індіанських 
Справ, проголошуючи 25 
травня проклямацію про 
звільнення двох тексаських 
племен з-під федеральної опі-
ки, пригадав, що всіх індіян-
ськнх племен на території 
З'сднненнх Держав є під су-
часну пору понад 300. Отож 
треба брати до, ІПМЃИ кожне 
плем'я окремо', бо не всі во-
нн живуть в однакових умо-
вннах і однаковому клімат† .̀' 
Важлива також- історія кож-
ного племени для зрозуміння 
його характеристичних прик-
мет. 

Це зрозуміли .самі інділнн, 
і тому створили в 1944 р. Ін-
діянський Крайовий Конгрес 
Америки, який' має свос бю-
ро в Вашингтоні. Крім того 
зорганізовано під різними 
назвами товариства індіян, з 
осідком у таких містах як Ню 
Иорк, Фнладелфія, Індіяно-
поліс і т. п. Ці товариства 
реєструють минуле своїх пле-
мен, не жалуючи при цьому 
критики на поведінку білих 
людей супроти справжніх 
а м є р и к анськнх автохтонів. 
Для дослідників історії пря-
мітивних племен факти з іс-
торії індіянських „націй" до-
водять. як нижчі культурою 
раси її нації падають жерт-
вою вищої цивілізації, до якої 
не можуть пристосуватися. 
` Це пізнати теж і на тек-
саськнх племенах, предки 
яких мусіли поступати на За-
хід з колишніх своїх пасо-
вищ і лісів у ДжорджіІ й 
Алабамі, доки федеральний 
уряд не створив для них спе-
ціяльних „резервацій" в Ок-
лагомі. Одначе й там їм не 
було легко втриматися, Г во-
ни цілими групами почали 
переходити через кордон ЗДА 
до Мехіко. Коли ж згодом 
північну частину Мехіко прн-
лучено до ЗДА під назвою 
стейту Тексас. колишні аме-
рнканські індійські племена 
підпали знову під владу ЗДА. 
Тоді федеральний уряд вику-
пнв 1.400 акрів землі для 
створення нової резервації, а 
пізніше, в 1920 p., Докупив 
тде 3,100 акрів,' віддаючи їх 
у власність двом племенам. 
Саме цю землю тепер звіль-
нено з-під опіки федерально-
го уряду і передано стейтові 
Тексас. як „віно" для їж 
втримання. 

Одначе інші племена діста-
нуть землю не в цілості для 
кожного племени, а прнділа-
МИ — ДЛЯ кожної людини ок-
ремо. До тих племен, резер-
вації яких будуть поступову 
скасовані, а їх землі роздані 
поодиноким родинам або осо-
бам, належать племена в 
стейтах Юта, Вискансін і 
Орегон. 

Спеціяльну увагу звертає 
на себе усамостійнення пле-
мени Кламат, у стейті Юта, 
яке нараховує 2,000 осіб ї 

(Закінчення на crop. 3-ій) 

Mux. Волошко 

ТРЕМТЛИВИЙ ВОГНИК 
(Спогад) 

(1) 
Як тільки радіо повідоми-

ло, що німці перейшли кор-
дони СССР, 12-й танковий 
Наокомівський полк залишив 
містечко Нарофомінськ (під 
?.їосквою) і пішов на оборону 
Мінську, стоянці Білоруської 
республіки. Але Мінськ вже 
пізно було захищати. Ще.по-
ки полк був на марші німці 
ѓ;ого зайняли і тиснули вже 
н і Смоленськ. Прославлені 
гч парадах совсп'ькі дивізії 
j ѓзламувалися на куски і гн-
суля. 

12-й полк, опинившись в 
сѓ- ч('Шіі, одерисав наказ не-
г.п по позривати танки, зни-
ui:iTtf "се. П'о могли б внко-
ГП.`"`т? НІМЦІ, і пробиватися 
П? Un, Дивним сьогодні пи-
г f". ` ` то і наказ, бо. якщо 
КТ-"Ш( не `'и: їй ппорватя 
Р-` ;:- : і ft ,†.у? і і і і н е , f) 
j - ( ' ". 'Т ' О ї'` - б 'ОС' 

танків БТ-7 і Т-Зб, що колись 
тріюмфально проходили Чер-
воною площею в Москві, — 
злетіли в повітря. 

Павло Гаснко, хоч носив 
на уніформі відзнаки танкіс-
та, насправді танкістом не 
був. Служив він у штабі 12-го 
полку писарем, і тому вико-
нати наказ про самознищення 
йому було найлегше. Різні 
штабні папірці, які носив Га-
снко в торбинці від протигаза, 
з приємністю кинув він у ку-
щі, рушницю шпурнув у рів, 
і приготу'вався йти в німець-
КИЙ ПОЛОН. 

Німців Павло ще не бачив. 
Чув лише як на фронтових 
причілках били їхні куле-
мети. Та враз кулі просвиста-
ли в Павла над головою і, як 
вужі, зашелестіли в посохло-
му листі. Павло припав ли-
ием до землі і почав молнтн-

Jtibi ьс.ік шли Л.^ІІ.ІХІСЯ, щоб Всевишній охоронив 

від наглої смертн. Але відчу-
вав, що молитва, яку він тво-
рив, не була такою, яку чув 
він колись із уст матері. І ко-
ли кулі ще більше притисну-
ли Павла до землі, він почав 
благати у сльозах: 

— Мамо моя рідна, помо-
лися за мене! . . 

Але Павлова мама була в 
цей час далеко, на Україні. 
Чи відчувала вона оці. може 
й пепедсмертні благання си-
на? Син її, часом докучливий 
і неслухняний, вперше зіюзу-
мів, що то значить мати, її 
наука, її добрість, і, залива-
ючиеь сльозами, шепотів: 
„Мамусю, простіть мені" . . . 

Недалеко в кущах чути бў-1 фронтових кущах? 
ло стогін конаючих і крик 
ранених. Огонь щораз більше 
посилювався. За кілька кро-
ків впала бомба, повалила 
дерево, і воно гіллякою 
шмагнуло Павла по ногах. 
Він знову почав молитися. 

А як тільки стрілянина 
втихла, хлопець підніс голо-
ву і побачив зовсім близько 
від себе німця. Він встав, під-
ніс догори руки. Німець щось 
сказав незрозумілою мовою і 
повів його в напрямку села. 

Отак почався полон. Гасн-
ко аж відітхнув з полегкіс-
тю. Нарешті прийшла довго-

ждана година, — кінець со-
встській владі! Як Бог дасть, 
то він незадовго вернеться 
додому, розшукає рідню і по-
чне жити вільним життям. 
Колись йому мама потаємці 
розповіла, що в них є зако-
пані золоті червінці. Павло 
знає те місце. Відкопає, ви-
тягне їх із полив'яного гле-
чнка. Відкриє пекарню, на 
татовій могилі замовить па-
м'ятннк, відбудує на церкві 
знищену большевикамн баню 
і власними руками поставить 
на ній позолочений хрест. 
Хай то буде на славу Божу. 
Бо хіба ж не снла Всевнш-
нього врятувала його в тих 

Німець привів Павла до 
сільського ќлюбу, який вже 
був ущерть набитий полоне-
нимн. Тут і там бачив він 
знайомі обличчя, які зараз 
же зникали у куточках. Це 
були „вірні сталінські служа-
кн", що душили рідного бра-
та касарвяною муштрою і по-
літнчннм вихованням. Біля 
дверей ќлюбу стояло з пали-
цями В' руках декілька не-
давніх танкістів, готових при-
щеплюватн своїм товаришам 
любов до нового „фараона". 
В Павла прокинулася нена-

висть до цих людей, але він 
вгамував її. Чи ж варто? А 
хіба я вільний від гріхів? І 
як мені Господь простив, то 
чим же вони гірші за мене? 

За якийсь час відчинилися 
двері і німець загнав нову 
групу полонених, між якими 
Павло побачив свого най-
ближчого друга Володимира 
Козака. Серце Павлові забн-
лося з радосте. Він підбіг до 
нього, обняв його і довго по-
дитячи цілував. 

— Який я радий, що й ти 
пишився в живих! — тании-
(я Павло. — Але . . . ми тепер 
аже інші люди. 

— Так, — вимушено по-
сміхнувся Володимир, — не-
вільннки в неволі! . . 

— Може й маєш рацію, — 
погодився Павло, — але все 
ж я почуваю себе зовсім по-
іншому. Важио хоч бн й те, 
що ми тут можемо говорити 
про все, про що колись тіль-
кн потайки думали. А ду-
мали мн так багато . . . Прн-
гадусш, як я одного разу 
проговорився тобі, що мій 
батько був розкуркулений ? 
Потім я осуджував батька, 
мовляв, був він відсталий і 
ніяк не міг усвідомити собі, 
що совстська влада хоче но-
му добра. 

— І пхас в колгосп. . . — 
вставив Володимир. 

— Так, — він помер, але 
колгоспним кріпаком не став. 
Помер у шепетівській тюрмі, 
як „клясово-ворожий еле-
мент". 

Павло гордий за свого тата. 
Ох, якби він }'мів говорити 
по-німецькн, то зараз би роз-
повів німцям, як вся його ро-
дина ненавиділа комуністеч-
ннй режим, і його негайно 
випустили б на волю. 

Володимир, звичайно мов-
чазний, ще більше замкнувся 
в собі, і лише слухав Павла, 
який укладав широкі пляни 
майбутнього життя. Володи-
мир умів ширше думати, і 
зовсім не втішався з того, що 
попав у неволю: не було за 
що воювати, нема й за що сн-
діти в полоні. 

Помалу згасав гарячий 
серпневий день. Фронт посу-
нувся вперед, і вже не було 
чути кулеметної стрілянини. 
Тільки в напрямку Смолен-
ська чимраз дужче гуділа ар-
тилерійська канонада. 

Уночі німці автомашинами 
вивезли полонених на 20 кі-
лометрів у запілля, і тоді по-
чався смертний марш до Мін-
ська. Про харчі для полоне-
них німці не дбали. Нещасні 

люди жили лише тим, що по-
дввали їм селянки, які вихо-
дили назустріч маршовій ко-
лоні з надією побачити ко-
гось із рідних. ' ' 

На третій день маршу зне-
силені люди стали падати. Та 
як тільки котрийсь із полоне-
них падав, німець підбігав до 
нього і ударами кия пробу-
вав підняти. Коли ж той не 
вставав — німець безжалісно 
його добивав. Ті, які відчу-
валя, що за кілька годин їх-
ні сили вичерпаються, вири-
валися з колони і тікали до 
лісу. Тоді за кару розстрілю-
вали трьох із того ряду, де 
йшов утікач. 

Павло вперше в своєму 
житті переступив через про-
стріляний череп людний. Ио-
му зробилося млосно. Він 
прикрив очі, щоб не бачите 
трупів, але його нога послиз-
нулась, і він упав. Конвоїр 
щосили вдарив Павла києм. 
Павло відразу ж схопився на 
ноги. Його очі наповнилися 
сльозами. „За що?" — тихо 
прошептав він, стискаючи 
кулаки. 

Колона рухалася. Раз-по-
раз було чути постріли. 

Недалеко Мінська на ма-
ленькій залізничні станції по-
лоненях завантажили в то-

„Ми друкуємо те, що вар-
то надрукувати". Девізом со-
встських газет є цілком про-
тилежне гасло: „Мн друку-
смо те, що наказує партія"! І 
тому совстські газети такі сі-
рі. нудні і „схожі одна на 
одну, як дві краплі води". Во 
немає в них життєвої правди. 

Р. Ром 

варові вагони і дали по 
шматку хліба. Потяг рушив. 
Конвоїри пустили серед по-
лонених чутку, що везуть їх 
в Німеччину на роботу. Це 
дещо підбадьорило людей. 
Кожний заспокоював себе 
тим, що війна — не рідна 
тітка, і краще пересидіти її 
десь в запіллі, ніж кривави-
тися на фронті. 

Павло так зголоднів, що 
губив пам'ять. `Хліб, який 
щойно дали німці, хотів був 
з'їсти зразу весь. Володимир 
ледве упросив його лишити 
хоч трохи на вечір. Павло 
послухався і' заховав шку-
ринку в кишеню. Він старав-
ся забута про ту маленьку 
зчорнілу шкуринку, але не-
слухняна рука сама лізла в 
кишеню, щоб вгамувати шлу-
нок. Аж тоді настав" спокій, 
коли кишеня спорожніла. 

Павло повеселішав. Трохи 
зміцнівши на силах, він по-
чав з Володимиром розмову 
про Бога і заявив йому, що 
тепер ні в -кого і ні в що не 
вірить. 

— Так, я вірив, — нібн 
оправдуючись, 'говорив Пав-
ЛО. — А л е т е п е р В ж е НЄ НІ' 
рю. Я зневірився... 
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ГОТУЄМОСЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ ЖІНОЧОЇ 
ВИСТАВКИ 

Яќ і в попередні роки, так 
і цього року українське орга-
нізоване жіноцтво — вже 
четвертий раз — знову внсту-
пнть на міжнародному фору-
мі в рамках Міжнародної Жі-
ночої Виставки, щ о мас від-
б у я с я в листопаді місяці в 
залях Регімент Армори, в Н ю 
Иорку. Покликаний до праці 
Український Ж і н о ч и й Ви-
ставковий Комітет у складі 
19 осіб (голова п-ні І. Пов-
з а я к ж ) вже від березня роз-
почав працю над підготовлю 
виставки українського народ-
ного мистецтва й культури і 
вже затверджено проекти у-
сіх заплянованих ділянок. 
Одним із завдань, які поста-
вив перед собою Комітет, 6 
поширення праці назовні, по-
глнблення співпраці зі спон-
зором виставки — Жіночим 
Національним Інститутом — 
у напрямі відсвіження прог-
рани виставки, впроваджен-
ня в неї нових елементів, як, 
напр., фестиваль окремих ет-
нічннх груп, та піднесення 
позему її розмежуванням 
промислу і реклями від пока-
зу культурно - мистецьких 
надбань народу. Плануючи 
працю, У Ж В К спрямовує свої 
заходи ва те, щоб збільшити 
зацікавлення американської 
опівії українською культу-
рою і також народною но-
шею різних зразків, з усіх 
земель України та модерним 
одягом з українською вишив-
кою, показаними на моделях. 
В галерії образів виставки бу-
дуть поміщені зразки образо-
творчого мистецтва пензля 
жінок, а також портрети виз-
начних жінок України. Наші 
звичаї буде подано у сценіч-
ному фрагменті „Вечорниць" 
Ніщииського та показом на-
криття святочного столу, а 
красу української пісні й тан-
ку відвідувачі виставки поба-
чать у спеціальній мнстець-
кій програмі. 

. У Ж В К о м і т є т підготовляє 
також видання журналу ан-
глійською мовою, який буде 
відзеркалюватн основні ва-
прямні виставки, зокрема, мі-
стйтнме історичні матеріали 
про 1000-л і т т я прийняття 
християнства на Україні-Ру-
сн і його вплив на розвій 
творчих сил народу, та здо-
бутки української культури 
в І ус іх ділянках. Окремий 
цикль в ж у р н а л і присвячу-
еться жінці : `̀— матері, гро-
мадській діячці, фахівцеві, 
мнстцеві, жінці -воякові, на-

в'язуючи його д о 70-ліття жі-
ночого руху на Україні. 

Широко планується також 
виготовлення пам'яток з внс-
тавки — дрібних вишивок, 
кераміки, писанок, різьби та 
ін. на продаж з метою попу-
лярнзації нашого народного 
мнстецтва і промислу. 

Окремою атракцією вистав -
ки буде конкурс ва нашу 
народну ношу з нагородами 
з акращі зразки з метою при-
вернути увагу д о наших на-
родних одягів і вже тепер Ко-
мітет закликає жіноцтво Ню 
Иорку й околиць завчасу під-
готуватнся та взяти участь у 
цьому конкурсі. 

Реалізація усіх цих плянів 
і задумів Виставкового Комі-
тету вимагає великої посвяти 
і вкладу праці і, звичайно, у 
значній мірі залежить від ма-
теріяльних спроможностей. 
В ж е зараз Комітет потребує 
фондів для ведення своєї пра-
ці (оплата права участи у ви-
ставці коштує понад 500 до-
ляр.ів), для добору і виготов-
лення експонатів виставки, 
підготовки видання журналу 
та ін. І для цього майже сдн-
ним джерелом є дохід з про-
д а ж у квитків вступу на ви-
ставку. УЖВКомітет вже ді-
став Ці квитки для продажу 
в кількості 2,100 шт., по ціні 
65 центів, з яких половина 
мас піти на виставковий фонд 
Комітету, отже кожний, ку-
пуючн квитка, в якійсь мірі, 
бодай матеріально, в ж е тепер 
причиниться д о успіху пере-
ведення виставки. 

Участь у Міжнародній Жі-
ночій Виставці не є справою 
вузького кола осіб, чи лише 
самого жіноцтва; наша у-
часть у виставці — це, насам-
перед, шнрення правди про 
Україну, здобуття нам сим-
патій серед чужинців; від 
нашої репрезентації на між-
народному форумі залижить 
добро українського імени і 
кожному свідомому українце-
ві повинно близько лежати 
до серця, щоб це ім'я було 
репрезентовано гідно. Тому 
Український Жіночий Ви-
ставковнй Комітет звертасть-
ся до всього українського 
громадянства із закликом 
підтримати заходи Комітету, 
як морально — порадами, по-
бажаннями, — так і матері-
яльно — придбанням квит-
к!в н а виставку, допомогою у 
розпродажі їх, й сподівається 
знайти підтримку і зрозумін-
ня ваги цієї справи. 

Пропаганд. Кой. У Ж В К . 

Голос Читача 
Про ролю Етлі в еспанській війні 

П. 3 . Стефанів у своїй стат-
ті п. н.: „Чи Етлі воював в 
комуністичній бригаді", на-
друкованін у „Свободі" з 23 . 
червня, опрокидус тверджен-
ня п. Б. С. та старається пе-
реконати нас у невинності 
англійських соціалістів — 
Лейбур Парті та їх провіднн-
ка Етлі в їх незацікавленні 
долею комуністів в Еспанії 
під час громадянської війни. 
Слова п. Стефанова: „Але 
чому записувати його (Етлі ) 
до активних комуністів з між-
народннх бригад, які бороли-
сл під час громадянської вій-
нн в Еспанії ‚коли лідер ан-
глійської Лейбур Парті з сво-
їм соціялізмом є таки д у ж е 
далекий в ід міжнародного 
комунізму, а як англійський 
державний муж — він ніколи 
особисто активно не анґажу-
вався б по стороні крайньої 
еспанської лівиці?" `— це ви-
яв ‚‚побожного бажання", що 
не мас нічого спільного з дій-
сністю, яка вже належить до 
історії. 

У саму участь зі зброєю в 
руках у громадянській війні 
в Еспанії особи Етлі. члена 
англійського уряду (хоч і лі-
дера опозиції ) , мені важко 
повірити і сумніваюсь, чи п. 
Б. С , який перший порушив 
цю справу, мав на це якісь 
певні докази. Мені здасться, 
що на це не дозволяло Етлі 
його офіційне становище, не 
зважаючи на ці його явні і в 
тому часі д у ж е великі снм-
патії до червоних. 

Однак, як д у ж е минається 
з дійсністю твердження п. 
Стефанова про те, що англій-

Н і д г о т о в ч н й К о м і т е т д о З ' ї з д у в о я к і в Ў П А 
в Њ о И о р к у 

повідомляє всіх бувших вояків ЎПА і все Українське 
Громадянство, що 

в д н я х 2 - 3 л и п н я 1 9 5 5 p . , 
відбудеться З ' Ї З Д В О Я К І В Ў П А з т е р е н ў С Ш А . 

Місце З'їзду Ню Иорк, в Українськім Народнім Домі 
прн 142, 2-а Еве. 

Відкриття З'їзду в суботу, 2-го липня о ѓод. 1. попол. 
Підготовчий Комітет: 

L Хома, голова; і М. Галько, секретар 

САМЕ ТЕПЕР, коли минас ЗО років від того часу, як першу 
п'ссу М. Кўліше виставлено на українській сцені, а 20 ро-
ків, як заарештовано 1 знищено драматурга, видано збірник 
його творів, листів та інших матеріалів, що без перебіль-
шеиня, чудом збереглися. 

КУПЎИТЕ І ЧИТАЙТЕ 

Т В О Р И 
МИКОЛИ КУЛІША 

у —(МіиИ Української Вільної Академії Наук. 

Crop. 473 на прегарному папері. — ЦІНА $3.50 
Намовляти: 

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

ВІСТ! З УКРАЇНИ 
( З а совстською пресою і радіом) 

ський соціялізм с таки д у ж е 
далеким від міжнародного 
комунізму, можна найкраще 
переконатися із однієї зням-
ки Етлі в Еспанії з часів гро-
мадянської війни. Н а цій 
зннмці Етлі стоїть поміж ко-
муністичними ватажками Ес-
панії на трибуні і затиснеянм 
п'ястўком піднесеної лівої ру-
Ки вітас дефілюючих черво-
ннх гвардійців. Ц ю зніглку 
широко публіковано під час 
попередньої виборчої кампа-
нії в Англії і її теж можна о-
глянути в даному річнику 
нюйоркського щ о д е н н и к а 
‚‚Джорнал Амерікен" і дру-
гих. Автентичність цієї знвм-
ки безсумнівна, а доказувана 
нею поведінка лідера Лейбур 
Парті (навіть не її лівого крп-
л а ) доказўе остаточно про 
його становище тоді до між-
народної комуни, якій цей 
виступ Етлі напевно допоміг 
більше, як не один червоний 
гвардієць зі зброєю в руках. 

Етлі, так як всі його прн-
хильникн —. СОЦІАЛІСТИ, може 
і соромляться тепер своїх 
вчинків під час еспанської 
громадянської війни і наз-
вуть це все великою похиб-
кою, але цього факту не мо-
жна вичеркнутн, чи видерти, 
як непотрібну картку паперу, j 
із записаної вже книги істо-
рії. 

Все таки навіть останні по-
тягнення Етлі надто яскраво 
суперечать багатьом голосам 
його оборонців і на жаль, не 
виявляють у нього перекон-
ливих познак покаяння за 
ного „гріхи молодости". 

В. Сохал. 

ФЕДІР ГЛЯНЬКО 
(Посмертна згадка) . 

Федір Хомовнч Глянько наро-
днвся в с. Славгороді на Хар-
ківщнні 2 (15) вересня 1879 р. 
в селянській українській роди-
ні. Ще юнаком прийшов він до 
Харкова, де працював на різ-
ннх ішробиях, а пізніше — на 
Паротягобудівельному З а в о д і 
— вже як кваліфікований ро-
бітннк — токар. Брав активну 
участь в різних робітничих ор-
ганізиціях. Зокрема вже з ро-
ку 1900 належав до Харківської 
Української Робітничої Грома-
ди, що п фактичним керівнн-
ком і надхиенвиком був знаний 
український письменник і гро-
мадськяй діяч Ѓпат- Хоткевяч 
За його керівництва Покійний 
був одним з фундаторів Укра-
їнського Робітничого Театру u 
Харкові, в якому брав найак-
тнвнішу участь і як актор і як 
адміністратор. На околиці міс-
та у свбсму будиночку Покій-
mifi частенько давав притулок 
борцям за волю України, що їх 
переслідувала царська жандар-
мерія. 

Після революції 1905 р. хар-
ківське робітництво спромоґло-
ся побудувати свій власний 
..Робочий Дім", що в ньому бу-
ли зосереджені найголовніші 
робітничі організації — і полі-
тнчиі і культурно - ОСВІТНІ. 30-
крема театр. Небіжчик очолю-
вав будівельний комітет цісі у-
становн, а пізніше був обраний 
її управителем. 

З початком українських виз-
вольннх змагань — з перших 
днів заснування Української 
Центральної Ради та Крайових 
Рад — Федір Глянько був об-
раний від харківського робіт-
ництва І до Укр. Центральної 
Ради, І до Слобожанської Ради. 
Брав він активну участь в џра-
ці цих установ, мандруючи в 
дуже тяжких умовах від Хар-
кова до Києва І назад. Був та-
кож учасником Українського 
Трудового Конгресу. 

З відродженням Української 
Православної Церкви став ді-
яльннм учасником її змагань 
за віру і волю Рідного Народу, 
належачи до складу парафі-
яльиоі Ради Харківського Ми-

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
Для підсилення літературної творчости на еміграції, особливо в ділянці короткої 

прози — новель та оповідань - - та лектури для юнацтва, якої брак сьогодні незвичайво 
гостро відчувасться, оголошуємо 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
на: 1. сюжетне оповідання або новелю, розміром 2000—3000 слів (около 6—10 сторінок 

друку „Києва"); 
2 повість для юнацтва, розміром 10—12 аркушів друку (160—190 ст.) звичайної вісімки. 
Ад 1. Тематика оповідання або новелі довільна — історична сучасна, суспільна, релі-

гійна, військово-воснна, підпільна, еміграційна, визвольна та інші. Основна вимога: тво-
ри повинні бути здорові. -

За найкращі новелі та оповідання визначуємо три премії: 
І _ $75.00, П — S55.00, Ш — $4000 

Термін надсилання творів иа цей конкурс до ЗО вересня 1955. 
Премійовані І непремійовані, але відзначені, творн будуть надруковані в ,.Києві". 

Відзначені твори будуть гоноровані. 
Ад 2 Тематика повісти для юнацтва здебільша теж довільна — історична, визвольна, 

.релігійна підпільна, військова, мандрівнича, пригодницька, морська та інші подібні. О-
сновна вимога: повість повинна мати мистецькі і виховні вальори. 

За найкращі повісті визначуємо три премії: 
а . рихн, і ^ $ 5 0 0 . 0 0 , П — $ 3 5 0 . 0 0 , Ш — $ 2 0 0 . 0 0 
Термін надсилання творів на другий конкурс (повість) до 31. січня 1956. 
Видавництво „Київ" застерігас собі право першенства на видання премійованих 

П 0 "л ітературне жюрі: Д-р Л. Луців, проф. Г. Ќостюк (В. Подоляк) І д-р Г. Лужницький. 
Запрошуємо всіх українських письменників на еміграції взяти участь у конкурсі. 

Щоб притя'гнути і ваше громадянство до підтримки літературно} творчости, зверта-
смося оцим до всіх українських організацій, товариств і установ та всіх українців доброї 
волі Із закликом причинитися своїми пожертвами до пожвавлення літературної творчо-
сти і складати датки иа літературні премії. Цими пожертвами українське громадянство 
створить можливості нашим письменникам присвятити увагу особливо юнацькій літера-
турі якої в нас майже немас. А подбати про добру літературу для нашої молоді, це осо-
бливий обов'язок усього українського громадянства. 

Всі пожертва будуть докладно реєстровані в ‚.Кисві". Пожертви слати на адресу: 
"KY1W", 838 N. 7th S t , Philadelphia 23, Pa. В-во „КИЇВ" 

коласвського Собору УАПЦ. 
Діяльну участь брав Небіжчик 
І в справі Заснування та утрн-
мання Української Гімназії ім. 
Б. Грінчснка в Харкові, входя-
чн в склад Батьківського Комі-
тету. 

За всю цю його діяльність 
московські большевицькі оку-
пантн арештували Покійного, 
тяжко катували в енкаведівсь-
ких застінках, і після кілька-
річних жорстоких тортур засу-
дили до розстрілу. Вісім міся-
ців просидів він в камері смерт-
инкіи, що-ночі чекаючи на свій 
кінець. Лише падіння „сжов-
щинн" врятувало йото тоді від 
неминучої спорти. Та не мнну-
лися наслідки тих .страшних 
тортур, що надщербили напро-
чуд здоровий його організм. 

Коли історична хвиля змила 
большевицького окупанта з У-
краіви в 1941 p., — то Небіж-' 
чиќ знову увійшов в лави ак-
тивиих українських громадсь-
ких діячів в Харкові. Був він 
завжди дуже скромним, і ніко-
лн не гнався за керівними ста-
новищами. а виконував яайко-
нечнішу щоденну українську 
працю. 

З поворотом большевиків в 
Україну, йому довелося зали-
шнти рідний край. Після дов-
гих і тяжких мандрівок оселив-
ся року 1950 в ЗДА, де зиай-
шов І свободу і працю. Працю-
вав до останнього року свого 
життя 1 був дуже задоволений 
можливістю нарешті. вільно 
працювати. Останній ‚рік одер-
жував пенсію, яка' забіезпечува-
ла його скромні потреби. 

Та надщерблений оольше-
вицькимн тортурами організм 
не витримав: Федір Глянько у-
покоївсвя в Возі 21 квітня 1955 
р. в м. Форт Вейн, Інд. 

Вічна пам'ять тому україн-
ському діячеві і відданому пат-
ріотові. 

9 С о в с т с ь к н й Червоний 
Хрест „обіцяв співпрацювати" 
з Міжнародним Червоним Хре-
стом над виясненням долі, якої 
зазнало кількасот чужинців, 
що „зникли" в Совгтському Co-
юзі від кінця останньої війни. 

ФІЛІЯ БІБЛІОТЕКИ ЧУЖО-
ЗЕМНОІ Л І Т Е Р А Т У Р И 

В КИЄВІ 

Прн київській обласній бі-
бліотеці відкрито філіял все-
союзної ( ?) державної бібліо-
текн чужоземної літератури, 
Що налічус до 10,000 книжок, 
журналів і газет. У ф о н д а х 
філ іалу політична, історична, 
природознавча, х у д о ж н я лі-
тература і довідково - енцн-
клопедичні видання мовами 
„країн народної демократії", 
англійською, французькою, 
еспанською та ін. Є тут в орн-
ґіналах твори Шекспіра, Цо-
льсра, Шіллера, Гете, Байро-
на. Бальзака, Діккенса, Міц-
кевіча, а також творн Ромен 
Ролляна, Люї Арагона, Тео-
дора Драизера, Ю. фучіка, 
К. Чапека, Л. Кручковського 
та ін. 

ЯК І КОЖНОГО РОКУ... 

У дні 1-го дравня, як і кож-
ного року, по всіх містах і се-
л а х України в „добровільно-
примусовому" порядку від-
значеио свято „солідарности 
пролетарів усього світу". У 
Кисні „трудящі демонструва-
лн свою відданість партії" на 
Хрещатику. Ь Харкові похід 
демонстрантів відбувся на 
„найбільшій у світі площі" — 
ім. Дзерзинського. У Львові 
демонстрація відбулася на 
центральній магістралі міста 
вулиці Легіонів, тепер Пер-
ііютравневій. Б а гатотисячні 
колони службовців і робігни-
ків дефілювали по вулицях 
Кривого Рогу, Дніпропетров-
ська, Дніпродзержннська, Ні-
кополя, Новомосковська,Чер-
нігопа, Полтави, Ужгорода 
та ін. 

УСПІХИ У К Р А Ш С Ь К П Х 
КИТОБОИЦ1В 

Як повідомляє „Радянська 
Україна", під час останнього 
репсу в Антарктиду одеської 
фльотнлії китобійних кораб-
лів „Слава" забито понад 
3,000 китів, з яких видобуто 
понад ЗО тисяч тонн товщу, 
м'яса, китового борошна, пе-
чіНковнх виробів та інших 
продуктів. Перший налпБннй 
ешелон з китовим товщем ви-
рушив до Харкова. 26 травня 
цінні вантажі вислано до 
Москви, а також до Запорі ж 
жя і Львова. В Одеському 
пбрті навантажуються бочки 
з 'лікувальним препаратом — 
китовою печінкою. Фльотнлія 
доставила в Одесу багато екс-
понатів для університетів, на-
уковнх закладів та музеїв. 

Ц И Г А Н И НА УКРАЇНІ 

З „Літературної Газети" 
вперше довідуємося дещо про 
життя циган під Совстами. 
Отже, якась частина циган, 
як виходить, щасливо уник-
нула сталінської колективіза-
ції та гітлерівського вннищен-
ня і досі блукас собі, не при-
в'язаиа до постійного замеш-
кання, по широких просторах 
України, Кубані' та Молдавії. 
В статті „Червона свитка", 
уміщеній в цій газеті, її автор 
С. Знавцев описўе пригоди од-
ного циганського табору на 
Кубані. 

Розташувався табір весною 
цього року на вигоні біля ста-
ннці Крив'янської, недалеко 
Новочеркаська. За пару днів 
ватажок цього табору, Хрис-
то `Міхай, появився в Ростові 
над Доном і запропонував ди-
ректорам місцевих торговель-
янх установ купити у нього 

УСАМОСТІЙНЮВАННЯ ІНДІЯН 
(Закінчення зі стор. 2-ої) 

претендує на землі своєї ре-
зервації, що охоплює 800,000 
акрів. Якщо б ці землі роз-
датн між дозрілих членів 
племенн на підставі факту, 
що вони стали повноправнн-
ми громадянами З Д А . то на 
к о ж н у особу припадало б по 
20-50 тисяч долярів мастку. 
Одначе тому, що на цих зем-
л я х росте цінний ліс, деякі 
провідники племенн Кламат 
передбачають, що, ‚‚внзволе-
ні" з-під федеральної опіки 
і усамостійнені, члени цього 
племенн продадуть свою ча-
стку лісу за безцін і, дістав-
ши гроші на руќн, їх про-
гайнують. Не маючи опісля 
грошей на прожиток, вони 
мусітимуть звернутися до фе-

‚дерального уряду з прохан-
ням про допомогу. 

Щ о б цьому запобігти, інді-
янські провідники пропону-
ють ці землі передати цілому 
племені, з тим,, щоб потім 
р о д о н а чальникн перевели 
„плебісцит" серед співплемін-
ннків, чи не хочуть вони за-

ляшнти своїх часток для зор 

галізування спільного госпо-
дарства, з якого можна бу-
ло б продавати ліс і приб.%тки 
ділити між усіма членами 
племенн. 

Інші пропонують резерва-
цію перетворити на коопера-
тиву, з тим, щоб її члени, які 
погодяться на спільне госпо-
дарювання перебраними зем-
лями, вирішували б спосіб 
господарювання голосуван-
ням, а ті, що не згодяться на 
це, з м о ж і т ь продати свою 
пайку і пробувати заснувати 
свої особисті підприємства 
чи виїхати до промислових 
районів на заробітки. 

Оці спори між провідними 
філантропами й економістами 
вказують, як важко викорис-
тати навіть справжній маєток 
для особистого добра їх влас-
ників, якщо загал не підго-
тований до самостійного жит-
тя. Ц е дає також багато тур-
бот урядові, який почуває на 
собі відповідальність за ман-
бутність всього населення 
країни. 

(С) 

„поцінно" чавунні казани. 
Поторгувались і підписали до-
говір на 200,000 рублів. А л е 
циганський табір банкового 
конта не мав, і Міхан зажа-
дав, щоб заплатили йому гро-
ші готівкою. Директори між 
собою порадилися і, щоб та-
ку операцію оформити, запн-
сали циган у бухгальтерськях 
книгах, як бригаду робітнн-
кш, а виплачені їм гроші, — 
як заробітну платню, видану 
цим робітникам. В такий спо-
сіб „бригадир" Христо Міхай 
одержав 200.000 рублів, подя-
кував і поїхав до свого табо-
ру. Одначе, після першої ж 
ревізії установ, які придбали 
собі циганські казани, вняви-
лося, що з одержаних Міхасм 
грошей не стягнено прнбут-
кового податку, і справа опн-
нилася в суді. Кинулися шу-
катн ‚‚бригадира" Міхая. З 
підписаному ним договорі на 
купно - продаж казанів знай-
шли адресу: „Станиця Крн-
в'лнська, вигін, другий горб". 
Шукали вигін і знайшли. Ш у -
калн горб, рахували по паль-
цях: ось перший, ось другий. 
Знайшли і горб. Але на горбі 
було чисто, вітер у ж е й попіл 
циганських вогнищ, порозно-
с и в . . . 

Отак циганський ватажок 
Христо Міхай обдурив у Рос-
тові совстських директорів і 
суддів. Невмируща циганська 
нація! 

„МЕТОДА" АНТОНА Л У -
КИЧА 

Як подає „Літературна Га-
зета", в Розважівському райо-
ні на Поліссі появилася нова 
‚‚аґрикультуриа метода". На-
знвають її популярно „мето-
дою Антона Лукича", за ім'ям 
голови одного з розважівсь-
ких колгоспів. Коли на цього 
голову постійно натискало ра-
йонове начальство, щоб при-
скорював сівбу, оранку чи ін-
шу яку роботу в колгоспі, і 
вимагало цифрових даних про 
виконання плянів цих робіт, 
він давав їх з перебільшенням 
прннайіменше на 100-300 від 
сотків — „щоб відчепились". 
Зорали, напр., у колгоспі Ак-
тона Лукича 4 гектари площі, 
а в рапорті подав він 8ТХ „Ви, 
— казав він, — для статистн-
кн стараєтесь, — нате ж вам 
статистику!" : 

„Літературна Газета" не за-
значас, що „метода Антона 
Лукича" — не оригінальна, а 
запозичена в Кремлі, де вся 
праця йде за цією методою. 
Винахідливого Лукича недо-
цінилн і з становища голови-
колгоспу усунули. 

З наших буднів 
ПРО ОСЕЛІ „БОНҐАПА" І НАШИХ 

НАЙМЕНШИХ 
Питаю знайомих з мну-

лоріених вакацій: 
— Де цього літа зустрі-

сасмось† На „СоюзівціГ' 
— Ой, ні, відповідають 

знайомі, написав наш брат 
із Пенсвилвені%, що купив 
бонтаяо над водою. Запро-
шус, щоб ми туди приіха-
ли.. 

Слово ‚‚бонгало" здобу-
вас собі поволі право гро-
мадянства в нашому укра-
їнсько - а мериканському 
словнику, подібно, як 
„гавз" і „кара", які вже 
досить твердо в ньому вко-
рінились. Чимраз гастіше 
тепер густе: цей купив 
„ б о к г а л о , той купуѓ, той 
уже продав... Один наш 
вгений муж сказав л е т ' , 
що це с... ‚дальгиий етап в 
процесі розрядження атмо-
сфсри колишніх ДП-табо-
рів . Вирвавхиись з табо-
рового гстта — наші люди 
замикаються в гсттах вла-
сних готирьох стін... 

На відтинку т. зв. осель 
помігасться невід рцднс 
явище: вже йде тиха війна 
між двома організаѓціями 
молоді за дітей до вакацій-
них таборів .. Часом вона 
тиха, гасом і голосна, і 
можете її погути під церк-
вою, ги в котрійсь із на-
ших книгарень: 

— Ні, цього року не дам 
туди дитини! „Там" же не-
мас води! Хлопець ходить 
замурзаний, як дідько! 

— Ну, а в „вашій" оселі 
с вода? 

— Прекрасна ріѓка під 
носом! Кажу вам — як Че-
ремош! 

— Та я гув, що в ній о-
такі вужі плавають... 

— Е, вони партійних не 
кусають! 

Гей-гей!.. ,Дк без , п о л і ` 
тики жити на цім химср-
нім світі?.." 

Між тим, поки батьки 
політикують — діто г ки 
американізуються. Про це 
теж можете багато наслу-
хатись на різних ‚^сорне-
рах"... 

— Клопіт маю з хлопеи-
ком! — нарікає один бать-
ко. Ще два роки тому 
рвався до пластового та-
бору Минулого року вже 
не дуже, але якось поїхав. 
Цього літа плаге, що не 
поїде: ці „бойси", з якими 
ходить до школи, їдуть 
до американської ‚^азмпи" 
і він хоге туди з ними! 

Я прошу свого, щоб не 
робив мені встиду хог під 
церквою, — к а ж е ' другий 
батько. Він там, знаєте, 
мас не раз службу в неді-
лю — продає різні набож-
ні книжсгки, журнали... 
То, кажу йому, балакай 
хог там по-свому, бо мені 
сором перед людьми... 

— Я вже на свого мах-
нўе був рукою, — зігсгмув 
третій. Так вам лепегв по-
англійськи, що мені тяжко 
повірити, що це моя дити-
на! Заговорите до нього 
по-українськи — вНдпо-
вість; тільки обернетесь на 
хвильку — він вже по-аме-
риканськи геше... Ну, ка-
жу вам, махнув рукою, ду-
маю — пропаща справа: з 
нього вже не буде амбаса-
дор України... 

Аж тут, вгора, прихо-
дить він з і школи і, рап-
том, питас мене: 

— Тату, а ти хто — л е л ь -
никівець, ги бандерівець†.. 

А я його обняв та й поці-
лував! 

— Синў, кажу, коли ти 
знаєш, що є на світі банде-
рівці - мельниківці, то ти 
ще не цілком пропав для 
України! На ж тобі кводра 
на морожене!.. 

Ікер. 

Совєти загрожують союзній перевазі на 
Пацифіку 

Лон Анджелес , Каліф. - - них кружлнків, нищильннків, 
Ш е ф морських операцій ад- підводних 
мірал Б. Карні заявив у мі-
сцевому Реклямовому Ќлюбі, 
що перевага союзної фльоти 
на водах Тихого океану де-
що зменшилася, бо на Пацн-
фіку поважно зросла морсь-
ка сила комуністів. Совєти І американський 
збільшили число своїх модер- ких операцій. 

1 підводних човнів та літаків. 
Адмірал Карні згадав прн 
цьому, щ о н комуністичний 
Китай формує „зародки" сво-
сї надводноЃ і підводної фльо-
ти та морського летунства, 
„Ми повинні бути затривоже-
ні цими фактами", — сказав 

ш е ф морсь-

Дрібні Вістки 
# С в і т о в а Метеорологічна 

Організація в свосму звіті, пе 
реднному Об'єднаним Нищим 
пропонуй видати ‚.мапу і-ромо 
виць" на суходолі і океані. З 
поміччю цісї мапи можна буде 
внмірковувати м о ж л и в о с т і 
громовиць в даній місцевості. 

Ф М е л л о н і в Інститут для 
Промислових Дослідів повідом-
ляс. що генерал Метью Б. і-ідж 
веи, дотеперішній шеф штаб} 
армії, іменований головою Ра 
дн Директорів цісі установи 
Він залишає свій пост в армії 
ЗО червня, а свої нові OOOB'MJKH 
перебере в половині вересня 
цього року. 

Ф У Ќѓчлені. Mi-fin. в будин-
ку. де переховувано 18.000 оми-
рів. завалилася підлога, і всі 
омари розлізлися. Фірма зазна-
лн шкоди на 50.000 долярів. 

# У республіці Перу скасо-
вано два державні монополі: 
тютюновий і сірниковий. Тю-
тюновий монополь існував у 
цій державі 50 років, а сірнн-
ковнй - 30. 

9 Сенатор Александер ВайлІ 
л Внскансіиу вніс пропозицію 
про допущення Еспанії в члени 
НАТО. 

9 Го 41 Мінѓ, червоний ва-
тажок Північвноі Кореї, виб-
ранся на чолі делегації з візн-
тою спершу до Пейпінгу, а по-
тім до Москви, що вислухали 
нові нанази. Хоч він безпосе-
редньо підлягає комуно-китай-
сьќому урядові, якому завдя-
чує свій прихід до влади, все ж 
у комунікаті про йото виїзд за 
кордон на першому місці наз-
ваио Москву. 

ІОЕЗОІ аосзоі 
НОВІ ВИДАННЯ 

Б О Ї Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О — в і й с ь к о в о - і сто-
р и ч н а с т у д і я Ю . Т и с а - К р о х м а л ю к а $ 2 . 2 5 

М А З Е П А — З - П І Д П О Л Т А В И Д О Б Е Н Д Е Р 
Д о с і н а д р у к о в а н а і с т о р и ч н а пов ість Б о г -
д а н а Л е г ш о г о 2 . 5 0 

М А Й С Т Е Р К О Р А Б Л Я — р о м а н Ю р і я Я н о в -
с ь к о г о 2 . 0 0 

І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Л І Т Е Р А Т У Р И — 
В о л о д и м и р а Р а д з и к е в и ч а — т о м І ( д а в -
н я і с е р е д н я д о б а ) 1 .50 

З а м о в л я т и : 

"SVOBODA", 81-83 Grand St., Jersey City 3, N. J. 
сао і а і о и и щ і З О И О С =101=301 

t t l . 4 W H W t W 4 t 4 H W H 4 ^ W i m g r w ^ 

ВЖЕ ВИЙШОВ З ДРУКУ ВЕЛИКИЙ 

Українсько - Англійський СЛОВНИК 
М. Л. ПОДВЕЗЬКА 

U l n a Sfi.00. 
Незамінна підручна книга, для тих, хто починав шч-

вчптн англійську мову, і хто вдосконалим: в ній свої на-
буті вже звання. Капітальяе видання на 1011 сторінок ві-
сімкн. 60,000 слів уживаних в сучасній українській літв-
ратурній і розмовній мові з англійськими відповідниками. 

Англо - Український СЛОВНИК 
М. ПОДВЕЗЬКА 

Це Ваш япВкращип дорадник у всіх труднощах інтліЙ-
ськоі моча. Словник в полотняній оправі коштўе тіяьхя 

4.00 дох. 
Вашим нтш: 

"SVOBODA". 83 Grand St, Jeraey City 3, N. J. 

ЛИШЕ ДО 1-го ЛИПНЯ 1955 P. 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРИЙМАННЯ НОВИХ ПЕРЕДПЛАТ НА 

ІСТОРІЮ УКРАШИ-РУСИ 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 

Т і л ь к и д о 1-го л и п н я щ е с з м о г а н а п і л ь г о в и х у м о в а х п е р е д п л а т и н а б у т и 
ц е в и с о к о ц і н н е д е с я т н т о м о в е в и д а н н я . 

^ Ц І Н А П Е Р Е Д П Л А Т И Л И Ш Е $ 6 0 . 0 0 4 
п р и с п л а т і р а т а м н з а м і с т ь н о р м а л ь н о ї ц і н и — 5 8 2 . 5 0 . 

В ж е в и й ш л и з д р у к у , п е р ш и й , д р у г и й , трет ій , ч е т в е р т и й і п ' я т и й т о м и . Н е з а -
б у д ь т е д о 1-го л і т н я 1 9 5 5 р . н а д і с л а т и ^ п е р е д п л а т у н а а д р е с у : 

KNYHO - SPILKA PUBLISHING CO., jsk East 7th Street, NewYork 3, N. Y. 
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R.N.s! 
ПОТРІБНА ПОМІЧ 

В НАГЛИХ ВИПАДКАХ! 
ДОПОМОЖІТЬ НАМ СКОМПЛЕТУВАТИ 
МЕДИЧНУ ОПІКУ НА НАШІМ ТЕРЕНІ. 

Найкраща кваліфікація — це негайно зарессгру-
вати(`я. Прошу писати або телефонувати до 

JUNE A. CLERMONT, Director 
of Nursing, St. Luke's Hospital, Newburgh, N. Y. 

Tel. Newburgh 4400 

ПОТРІБНО З А Р А З 
1 або 2 з досвідом реєстровані 
ґрадуовані медсестри до опера-
ційної залі. 40 ѓод. на тиждень. 
Денна праця. Початкова платня 
$225.00 місячно. О д н о р а зове 
харчуваня кожної зміни. 

OSTEOPATHIC HOSPITAL 
OF HARRISBURO 

1829 North Front Street 
Harrisburg, Penn. 

ОПЕРЕИТОРКИ -
МАШИН ДО ШИТТЯ 

Досвідчені і недосвідчені. Мо-
дерна "air сопіііііопеа"'фабрнка. 
Прнсмні умовний праці. 

BARBIZON CORP. 
495 River St.. Peterson, N. J. 

9 HELP WANTED—MALE 

ДОСВІДЧЕНІ 
MILLWR10HT 
МЕХАНІКИ 

в днів — 40 год. 
$1.79 на годину. 

TECHNICAL TAPE CORP. 
Old Bordentown Road 

Old Bridge, New Jersey 

9 Sales Help Wanted—Male # 

Вступайте в члена Укра}всь' 
кого' Народного Союзу І 

Фірма календарів пошукує аґсн-
тів до збирання замовлень на 
стінні календарі також на тер-
мометри 1 всі' оголошеневі но-
пості з плястнки, металю і де-
рева. Платимо комісове. По пзо-
ри 1 всі інформації, просимо пн-
сати до: ЛпіроІ Calendar and 
Novelty Co., 338 — 7th Street, 
Jersey City, N. J. — JO 2-5169 

Праця—Help Wanted—Agency—Праця 

Шукаєте праці — шукаєте робітника? 
Зверніться до Агенції Посередництва Праці 

TOMPKINS SQUARE EMPLOYMENT AGENCY 
33 3rd Avenue, New York 3, N. У. # Tel- ORchard 4-1137 

Особливо потрібні кваліфіковані, або некваліфіковані 
робітники до праці в ресторанах: 

КУХАРІ, БУФЕТОВІ (COUNTERMEN), КЕЛЬНЕРИ, 
ПОСЛЛТАЧІ. ПОМИВАЧІ І ін. 

# Заходьте до вашої Агенції, яка Існує вже 80 років! є 
Наша Агенція відома, т о дас охочим добру й добре 

платну працю! Переконайтеся про це! 
JOHN OELETY, власник 

EVergreen 3-4450 

Maple Coal ft, Coke Co,1 

^ Щ В Р " ^ " Anthracite FUEL OIL Bituminous 
OIL BURNERS — Sales and Service 

72-74 BOX STREET BROOKLYN 22, N. Y. 

Дня 22 червня 1955 p. упокоїлася в Возі по довгій і тяжкій недузі, прийняв-
ши Найсвятіші Тайни, Наша Найдорожча Дружина, Острінка і Кузинќа 

бл. п. СТЕФАНІЯ-ЗЕНОВІЯ З РОМАНОВСЬКИХ 

хомин 
на 42 році життя. 

Перенесення т і і а в'ідбудеться в понеділок, 27. червня 1955 p., о год. 
8:30 рано з похоронного заведення Івана Човкн в Шамокін, На., до мі-
сцевої українсько'ї католицької церкви, а по Богослужі'нні на місцевий па-
рафія.іьннй цвинтар, про що Приятелів і Знайомих повідомляють в глн-
бокім смутку 

ІВАН ХОМИН — муж 
і РОДИНА 

226 Н. Франклін Ст. 
Шамокін, Па. 

FARMS FOR SALE 9 9 BUSINESS OPPORTUNITY 9 
МУСИТЬ ПРОДАТИ 

2 фарми. Orange County. Одна 
100-икр.. 216-акр., 1 фарма в роз-
вятку, 15-акр. землі з озерами і 
223 нкр. чудового положення. 
Також парцелі в Флориді, Н. П. 
David Werner, Real Estate Broker. 
Phone Florida 66-2572. Florida, 
N. Y. 

БАЖАЄТЕ МАТИ ФАРМУ? 
Пишіть по-українськи за без-
платними описами (в ухр. мові) 
І знимкамн фарм. 

VIC'S FARM AGENCY, 
113 W. Division Street, 

Nefflsvffle, _Wlsconsln. 
130 АКР. МОЛОЧ. ФАРМА, 

ЗО шт. худоби, модерні зяаряд-
дя. 6.000 винограднику. Модср-
нин дім, бл. парку, озера. 

$35.000. 
HENRY BRUCKERT 

Red Hook, N. Y. 

CARBONDALE — Модерна мо-
лочнн фарма, 185 акр., 60 пгт 
худоби. 9 кімн. дім, пар. огрі-
вання, 2 курники, внгрівальня 
курят. Гаражі, L трок. 2 траќто 
ри, додатки, сінопрес. Одна ми 
ля від озера. $15.000 річ ний 
прихід. Телеф. Fairlawn (N.I.) 
68532 or in Pennsylvania call 
Clifford 2-4326 

Deliveriea to: MANHATTAN e BRONX 
Власник T. КУДЛАК 

QUEENS 

ЙВЖ—ЧІ 

ВАКАЦП 

ПАНСІОН GLEN SPEY 
в ГОРАХ КЕТСКІЛ. серед соснових лісів на полині 

- гарні від одно до п'ять особові кімнати, відрмотанро-
гі І ш комплетннм урядженням. — Повний комфорт — 

9 смачний, здоровий харч, є 
Інформації: 

M. ВОИЧУК Тел. MILLBURN 6-1333 
також М. МОРОЗ, 615 Е. 12 SL, New York, від год. в-7 вен. 

Хто бажас відбути ЛІТНІ феріі на свіжому воздусі хай Іде до: 

"Stuyvesant Falls Hotel" 
в Смачний та здоровий, домашній харч, в 

ЦІНИ ўмірі;.maul — для дітей знижка. 
Купелі та ловля риб у місцевій ріці. 

Місцевість положена недалеко Пластової Оселі в Іст-Четгем. 
Інформації: 

Г. ВАРАНЮК, STUYVESANT FALLS, N. Y. Tel. MU 5-5471 

ПАНСІОН SHANGRI LODGE 
LEXINGTON, N. Y. 

P. O. Box 146, Тел. : Lexington 546 
В серні rip Кстскіл. серед лісів, на сонатній поляні — 
над чудовою річкою — пригожою до купелі, плавання 

І риболовлі. 
Вигідні одно І більше особові кімнати, в Повний комфорт. 

в Смачний тп здоровий домашннй харч, в 
# ЩНН НИЗЬКІ — ДЛЯ ДІТЕЙ ВЕЛИКА ЗНИЖКА, в 

Інформації: 
МУШКА НАВАР — тел.: PReskknt 8-1833 (N.Y.) 

Ќбо ОКСАНА КЛЮФАС — тел.: ORcgon 7-9363 (N.Y.) 

t}Mjt ПАКУНКИ-ДАРУНКИ 
l o w i - Д О . BOX КРАЇН ЕВРОПИ 
^ С ^ У З ОПЛАЧЕННЯМ ТУТ МИТОМ. 

Харчі, новий й уживаний одяг та ліки. 

TEMPO GIFT PARCELS CO. 
І00 West 72nd Street, New York 23, N. Y. 

Скора обслуга. SChuyler 4-9100. Гарантія доставн. 

A U T O 

— 1 Заќв купите авто зайдіть до найбільшого 
представника CHEVROLET на Сході: 

FOLEY CHEVROLET 
957 BROAD STREET, NEWARK N. J. 
" Великий вибір вживаних Гарантованих авт. # 

Питайте або телефонуйте д о : 
P A U L Н A R N ІС К, 

Mltcbel 3-7300 
якай в одиноким українськіѓм продавцем на Сході ЗДА. 

Говоріть або шгтіть по-украінськн. 

REAL ESTATE 

НА ПРОДАЖ 
ІРОСЕРНЯ і ДЕЛІКАТЕСЌИ 

з 3-кімнатннм мешканням. Ду-
жс прибутковий бизнес. Помір-
кована ціна. — Телеф: 

ВІ 8-7269, Newark, N. J, 

D I N E R 
На продаж. 

Відповідне для 2-ох або 3-ох 
спільників. 

Про дасться з землею або без. 
MIKES DINER 

Highway 18 
SOUTH RIVER, N. J. 

TeL SO 6-9646 

DELICATESSEN STORE 
Внз. положення. Тижневий обо 
рот $1,200 до $1,400. Вииайм на 
5 р. Власник продав по дуже 
ўмірќ, ціні. 

24 Rockaway Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

O L 5-0440 

DUTCHESS COUNTY 
ДІМ з проходом при Rt. J52, б 
акр. землі, 4 спальні, вел. ві-
тальня, сосн. ќухил, 2 лазннчкн, 
від. зали, олив, огрівання, дже-
рельний став, стайня, курники, 
Гараж на 2 авта, бонґало, тепер 
шшаймлснс, автобус, доб. поло-
ження. Низ. податок. $25,000, 

Patterson N.Y. 4933 

ДІМ І МАЛА ФАРМА 
4 акр. (3V4 чистої) землі, 2 м. 
Lakewood, Yj м. Rt. І).осібно ґа-
раж на 2 авта; влаштування на 
600 курей, 80x26 курник, багато 
особливостей; бонґало, 5 кімн 
13x18 вітальня, заеіткована і 
ошклена веранда, всі удогіднен-
ня, олив, огрівання. 80 gal. е-
лекр. огр. на воду (off-peak); 
піддашшя, підвал, спокійне о-
круження, бл. озера, мож. пра-
ці. $13,500; 2-ий мортґедж від-
повідас купець. Coblenz, R. D. 2, 
Box 135, Lakewood, N. J. 

New Brunswick, — СІЛЬСЬКИЙ ДІМ 
І куряча фарма, 5 акр. чистої 
низини, 5-кімн. модер. бонґало. 
Подробиці при зголошенкі. Кур-
ники на 3,000 шт.. Гараж, 2 м. 
від комун, станцій. Ціна зни-
жена до $21,000. Сплати.`Ч^^. 
SALKIN A CO. 75 Livingston Avc^. 
New Brunswick, N.J. Kilmer 5-6154 

ДЛЯ^ДГГЕП! 
Нова збірка віршиків. 

К. ІЇЕРЕЛІСНОІ 

„ОИ, ХТО ТАМЃ 
21 віршик! Багато малюнків! 

Ц і н а 80 цт 
Замовляти: 

"S V О В О D А' 
83 Grand St, Jersey City 3. N. J. 

ПРО НЕВРАЛГІЧНІ 
БОДІ 

й терпіння мускулів 
Якщо ви терпіли колись на 

страшні невральгічні болі, які 
вертять і рвуть вас; якщо вя 
палів божевільні від нещасних 
болів мускулів; якщо ви дали 
би все, щоб дістати поміч проти 
тих болів 1 мук, які роблять вас 
калікою, — то поцікавтеся 1 по-
слухайте дещо про лік АНТРО. 

Лікарські звідомленпя вказу-
ють, що та чудесна назва т в и д -
ко облеппус болі Від різлих'не-
пралгічннх недуг, як запалення 
т'ялоќ між мускулами, плечей, 
рук 1 яіг, або від понатяганих 
мускулів. Користувачі захопле-
но висловлюються про знамени-
ту поміч, яку вони дістали. їй-
коли від першого невеликого 
дозування. 

Не терпіть даром другий день 
тої 
Т 
цей лік поштою, написавши до 
K1NGSLY CO., DepL 13, Box 415, 
PeekskOl, N. Y. Щоб мати пев-
ність напишіть своє прізвище 
й адресу друкованим письмом 
на обороті коверти. Ви одержи-
те відвортною поштою звичай-
ио $6.00 порцію, тільки за $5.00 
люс 63 І оплата COD- Заплатите 
листоноші при одержанні по-
силки. Зробіть це тепер поки 
можете ще дістати АНТРО. 

Ім'я 

Місто Стейт 

MISCELLANEOUS 

ВАКАЦІЇ 
' # # # в+Ф+ФФФФФФФвФрФ # # # # # # # # # Ѓ І 

ХТО Б А Ж А Є 
перевести весело І на 

свіжім `воздусі 

СВОЇ ВАКАЦІЇ; 
с вода до купання — 
просимо голоситнсь до: 

І Мг. ѓс Mrs. A. MIGOTSKY? 
R. F. D.1 

Oakdale, Conn. 
Phone: 

Norwich T.U. 7-6119 
t^^^^^#################—###^##j 

ЗАЛІЗНІ ОГОРОЖІ $2.26 (per 
running foot). Сполучені ланцю-

гові огорожі. Жадна праця ані 
завелика ані замала. Даром 
кошториси. Псршоклясне вико-
нання. 

A. P . J . ORNAMENTAL 
IRON WORKS 

18-54—42nd St., Lone Island City 
T d . YE 2-3636 

TliUKJEHrv 
OIL BUHNERS 
ПИСЬМОВА ГАРАНТІЯ 
ощадження на НАЛИВІ. 

Жадного завдатку — 
сплата до б років. 

ДАРОМ КОШТОРИСИ 
ОГРІВАННЯ. 
Hickory 6-0700 
P H O E N I X 

127-16 Northern Blvd., Flushing 

-ортурів, тільки спробуйте АН-
?РО. М о ж'е т є легко ` дістати 

Купуйте в підприємствах 
гцо оголошуються 

я „Свободѓ" . 

MISCELLANEOUS 

A U T O 

'53 OLDSMOBILE—88. 4 , DR. 
Неначе новий, мало миль, пов 
виряд. Без завдатку. Досконалі 

сплати. 
BARREL AUTO SALES 

499 N. Broad St.. Elizabeth. N. I 
ELfcabcth 3-9826 

Відкрито вечорами 

$15.40 

Комбіновані Алюмінійові 
сітки й охоронні 

ВІКНА 
3 8 x 6 7 

Trouble Free 
Окремо інсталяція $3.00 

за вікно. 
АЛЮМІІПИОВІ ДАШКИ 

$15.30. 
За безплатним кошторисом 

телефонуйте або пишіть: 
НЕ 6-8251 
ADMIRAL 

Venetian Blind Co. 
341 Broadway, Bayonne, N. J. 

Vw. 

БУДУЄМО 
ДОМИ 

4' 2-кімнатні або більші, пі-
сля Вашого бажання, з 
пивницею або без, подвійні 
підлоги. Земний газ, тому 
дешево до огрівання, від 

$6,500. 
Чудове положення 

в англійсько-німецькій 
дільниці. 

Regent 4-2106 
або 

Stagg 2-5108 

mm шш m m mm mr mm І 
Л І Т Н І В А К А Ц І Ї 

НА IIІ 'І ПЧ)Д і. 
ш Смачний 1 обильний укра-
іисько - американський харч, 
приготований д о с відченою 
господинею. 
є Свіже м о л о к о , сметана, 
сир, кури, яйця, овочі, ярн-
на, ягоди, гриби. Гірський 
здоровий сосновий воздух. 
Міський дім, гаряча вода, 
лазничка. Купіль в озері. 
Місце на 75 акр. 16м. від 
Saratoga Springs. Друга стан-
ція по Albany-Schenectady, де 
в }'мовлений час, авто чека-
тнме на автобус чи поїзд. 

$35 тижнево від особи. 
Писати по-українськи або 

по-англійськи. 
A. LEOPOLDOFF 

Galway, N. Y. 
або телефонувати: 

Galway 7-176 

П о в і д о м л я в ш е , що ціна 
оголошення величним 1 bra 
через 1 колонку виносить 
$1.40. Проснуься належнтість 
(відповідно до величини ОТО' 
аошення) пересилати рааов 

в текстом. 
Адміністрація „Свободи".. 

MISCELLANEOUS 

ГОНЧІ ПСИ, боксери, спаиьйо-
лі, „мексиканці", дальматянці, 
Ірляндські тер'ори, фокстер'єри, 
шотляндські тер'срн, гострово-
лосі, валіські тср'сри, пудлі (всі 
роди), ямники. бульдоги, вівча-
рнки. Також СІАМСЬКІ коти. Пле-
каиня для розплоду. Вільний 
вибір 1 достава. 

USBETH KENNELS 
37 So. Grove St., Freeport, L. I. 

TeL FR 8-4085 

Наспіла сумна вістка, що дня 8. червня 1955 р. 
в Станнславові 

по довгій І тяжкій недузі 
упокоїлася в Возі в 92-му році життя 

наша Найдорожча Мати 

бл. п. Евфрозина ЯКУБОВНЧ 
Приятелів 1 Знайомих просимо про молитви 

за спокій душі Померлої. 

МАРШ КАЧМАГСЬКА — . донька 
Д-р МИХАЙЛО КАЧМАРСЬКИИ — зять 

Ню йорќ, Н. И. 

'З глибоким сумом повідомляємо всіх Побратимів 
УСС, що 22 червня ц.р. помер в Неорії, Ілллнон, 

наш Побратим 

ПАВЛО ЄВГЕН ЯКИМІВ, 
четар УСС 

Вічна Йому Пам'ять! 
Головна Рада Братства УСС 

ВАСИЛЬ БРАТУСЬ, довголітній член Б-ва ся. о. Николая Відділ 
176 УНСоюзу в ДІтройт, Миш., помер 6-го травня 1866 p., п 64 
році життя. Покійний родився в селі. Бушковічкі, пов. Пере-
мншль. Оставнв в смутку дружину Розалію, одного енна, три 
дочки, трос внуків, одну невістку, трьох зятів й одного брата. 
Покійний належав до тих свідомих піонерів, що без великого 
шуму І особистої'корнети ВЌЛвдяли максимум праці в розбу-
дову українського життя в Америці. Він був ширим І прнмір-
иим Союзовцем, і помямо тяжких обставин життя, як вія пря-
Іхав до Америки 1910 p., то він в 1912 р. вже став членом І таж 
остався через 43 роки. Покійний подбав щоб всі його діти, 
внуки, невістка й зяті стали членами УНС. Довгі роки був 
предсідннком 176 Відділу та причинився багато до його роз-
вою в членстві А коли Відділи УНС почали будувати У. HL 
Дім 'в Дітройті, вложнв багато праці як член основних та уряд-
ник. Вія також був членом основоположником укр. греко-кат. 
Церкви Св. Івана Хрестителя, як 1 членом горожаиських клю-
бів. Покійного лагідна вдача та щира праця здобула йому ба-
гато приятелів, які, по мимо робочого дня, десятками антами 
відпровадили Покійного 8-го травня на вічний спочинок на 
Голі Сопулкр Цвинтар. ДІтройтська громада втратила щирого 
Союзовця і доброго працівника. — В. П. П,! 

Р О З Ш У К И Ф 

HALLETT A HALLETT 
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 

від 1864 
HALLETT HOMESTEAD 

FLushing 9-0062 
Northern Blvd A 147th SL, 

Flushing 
Howard L. Hallett,Jr. Lie. Mgr. 

Wesley Hallett, Treas. 

# Savings insured up to 510,000 
' Save by July 10th, 

Earn from the 1st. 
# Legal for trust funds 

МИКОЛА ГЕТЬМАНЧУК по-
шукуе односельчанина ПИЛИ-
ПА ПІАИДУ з Кремяиеччнни, 
Волинь, який зараз перебуває в 
Америці. Відомості про нього, 
або він сам, прошу писати на 
адресу: М. H E T M A N C Z U K , 1034 
Osslneton Avenue, Toronto, Orrt., 
Canada. 

Ставайте членами Українського 
Народного Союзу, а тим самим 
і співаласннками 17-мільйоново-

го майна УНСоюзу. 

Пошукую рідних братів 
Івана І Василя та стрнсчного 

брата Андруха, ЗІ села Пого-
рілці. Також пошукую тіточтіх 
Сестер Гаігдзю 1 Попліну а ро-
ду Голодняк — об! замўжні — 
прізвищ п о , мужах не знаю. 
Походять з села КОроснб, поа 
Перемншляни. Хто знав би про 
них, або вони самі, прошу голо-
снтнсь на адресу: І 

MIKE SAtKJWY : 

169 East 2nd Street. Apt. 14 
New York %, N. Y. 

ОГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ 
ВСЕ З МІДІ — 

5 радіаторів І огрівач 
Без завдатку 
I-ша вплпта в листопаді 
S до 7 р. до сплати 

Г А Р Я Ч А В О Д А 
за так с 
низьку $ 

піну 
ви 

555 
ДАРОМ кошториси — в кожнім місці в Н. Дла`рлІ. 

MANDEVILLE CORP. 
(HEATING DIVISION) 

11 HILL ST. NEWARK, N. J. 
MArket 2-6644 SOmerville 8-0700 
Hlllcrest 2-3165 PRospect 6-6244 

Authorized AMERICAN STANDARD Dealer 

ВЕСІЛЬНІ ПРИЙНЯТТЯ 
. . . заплановані до перфектиості 

,„ Найкращі стра-
, ви... Фахова об-

слуга... Велика 
балева заля й ін-
ші гарні залі на 
прийняття бея-
кетя... забави... 
й і 11, нагоди, що 
задум, робити. 

9 Ввічл. ебсл. 
9 Помірк. ціни 
9 Особл. увага 

BEEKMAN TOWER HOTEL 
on exclusive Beekman НШ 

E. 49th SL at let AveVNew York 
Banquet Depi. EL. 5̂ -7300 

Phone MA 7-1761 

PETER S. 
МЏШАЖА 

У К Р А Ш С Ь К И И 
П О Г Р Е Е Н И Б 

FUNERAL DIRECTOR 
413 Falrmount Avenue 

, Philadelphia 23, Pa. 

DR. ANNA MESSING 
ЛІКАР З ВАРШАВИ 

Косметика, лікарське усунеи-
ня всіх вад дери, зайвого во-
лосся, зморщок. "Facial Up-
lift" без операції. 

Приймає після, умови. 
Телеф.: PLaza 7-1282 

130 West 57 SL New York CHy 

Lytwyn % Lyfwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга Щира і Чесна 

Our Services Are Available 
Anywhere la New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINOTON, N. J. 

NEWARK. N. J. 
ESsex 5-5555 

1 ^ш^Л^+++0++9`+ФФ++9`++9У9`9^ФФ4УФф+, 

ІВАН НОШЬЧИН 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАНИМАСТЬСЯ IIOXOPO-
НАМИ В С Т Е И П 

ПДнн п рясту пні дня всИ 
N E W J E R S E Y 

;;Обслуга чесна І найкраща. 
У випадку смутку в родині . 

кличте як в день гал 
І в почі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. ! 
Tel. HEnderson 4-5131 і 

9^Ф0ФЩ0Ф9Ф9^Ф9Ф0ФФФФФФФФ9І9ФФ0А 

ТАРЗЛН, ч. 3486. Не.мас часу на святкування 

'^^^#########x^#j'на##ѓѓ##### ' 
1 ІВАН БУНЬКО 

У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 
`, Обслуга чесна І найкраща. 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

A Emba'mcr 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

j Telephone: GRamercy 7-7661 
' й##############^ ^########. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Ѓ Р Е В Н И К 
Заинмасться похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-
тура. Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
TeL: ORchard 4-2568 


