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НОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ПРО ПЕНСІЇ ДЛЯ ЖІНОК 

Й ІНВАЛІДІВ ПРАЩ 

Спілка електричних робітників домагається 
річних гарантованих платень 

Вашингтон. — Палата Ре 
презентантів прийняла зако-
нопроскт про ліберальніші 
постанови в справі допомог з 
титулу соціяльного забезце-
чення для жінок й інвалідів 
праці. Законопроект перед-
бачас також допущення до 
користання з пенсій соцілль 
кого забезпечення 200,000 
професіоналістів (адвокатів, 
деятистів, остеопатів, хіро-
практнків, ветеринарів, нату-
ропатів йоНтометрнфів).Вод-
ночас із цим Палата Репре-
зентантів прийняла, постано-
ву про 25-проц'ентоае підвн-
щення відтягнень (від робіт-
ника'і від працедавця) на по-
крнття передбачених пенсій. 
Законопроект, заініціований 
демократами, перейшов 372 
голосами проти 31 (23 рес-
публікянціа і 8 демократів). 
Він мусітнме ще перейти го-
лосування в Сенаті і дуже 
можливо, що оконечно він 
буде прийнятий аж на дру-
гяй рік. Законопроект перед-
бачає зниження в‡ќў жінок 
для одержування пенсій з тн-
тулу соціяльного забезпечен-
пя з 65 до 62 років. Для інва-
лідів праці будуть, виплачува-

ні допомоги вже від 50-го ро-
ку життя і для нездібних до 
праці дітей і після осягнення 
18 р. життя. Поширення соці-
яльного забезпечення на 200,-
000 самостійних професіона-
лістів охбплюватиме теж 20,-
Q00 робітників терпентинової 
і гумової індустрії і 13,000 
службовців Теннесі Валлей 
Оторіті та федеральних бай 
ків, що уділк)ють позичок на 
будову домів. Підвищення від 
тягнень на соціяльне забезпе-
чення вивоситиме пів процен 
та від кожного робітника чи 
службовця і три Четвертих 
процента від самостійного 
професіоналіста. Досі відтя 
гано від платні робітників 
тільки 2 проценти платні. 
Зниження віку для жінок з 
65 до 62 років життя дасть 
можливість користатн з допо-
мог соціяльного забезпечення 
800,000 жінкам в першому ро-
ці реалізації нового закову 
про соціяльне забезпечення і 
в 25 роках зможе одержува-
ти пенсії ще 1,800,000 жінок. 
Із зниження віку для інвалі-
дів праці з 65 на БО скорнстас 
250,000 осіб і крім того ще 
1,000,000 осіб в найближчих 
25 літах. 

Сенат прийняв законопроект про безплатне 
щеплення проти поліо 

Вашингтон. — Сенат прий-
няв законопроект, згідно з 
яким федеральний уряд змо-
же видавати гроші, на без-
платне щеплення проти неду-
гн поліо тим стеатам і місце-
востям, які про ц е . будуть 
просити. Цей законопроект 

, . toe тепер до Палати Репре-
""зійвглінтць. Ухвалений ааконо-

проєкт Це вислід компро-
місу між тям, що запропону-
аав уряд і чого домагалися 
демократи в Конгресі. Уряд 
пропонував призначити на 
безплатне щеплення,` вакци-
вою д-ра Солка 35 мільйонів 
долярів, за яку то суму мож-
на було б щепити' тих дітей, 
яких батьки не мають ‚грошей 

на куплений вакцини. Депо? 
кратн пропонували, щоб при-
значнти 135 мільйонів доля-, 
рів на безплатне щеплення 
всіх дітей. Згідно з новим за-
конопроеќтом, безплатне щеп-
лення матимуть діти бідних 
батьків та вагітні минќи, які 
не мають грошей на вакцину. 
Розподілом з а й м а т и м у т ь с я 
стейти та самоуправи місце-
востей, в яких находнтнмуть-
ся бідні діти та вагітні жінки. 
Проти цього законопроекту 
голосував тільки демократнч-
ннй сенатор Вени Морс, який 
заявив, що про таку важливу 
справу мав би рішати феде-
ральний уряд, а не стейти чи 
самоуправи. 

Лету шство предооншо нові ПЛАНИ летунської 
академії 

Вашингтон. — Летунство.ністпчяому стилі, але зменшу-
зміннло пляии будинків ле-
тувськоі академії, яку мають 
збудувати в Колорадо Спрінґс, 
Коло., і предложеио.Іх Сенат-
ській Підкомісії Військових 
Видатків. Попередні, пляни 
цих будинків не подобалися 
Комісії Видатків в Палаті Ре-
презеитантів, яка не' хотіла 
призиачити фондів на будову 
військової академії.. Нові пля-
нн і надалі втримані в модер-

ють ролю скла при будові но-
внх будинків. Секретар ле-
туиства Гаролд Я. Толботт за-
явнв, що архітектн тому пля-
нують будувати в модерному 
стилі, щоб заощадити кошти 
будови, бо будови в траднцій-
них історичних стилях, на-
приклад в ґотнцькому стилі, 
коштували б два рази стіль-
кн, скільки коштують модер-
ні будинки, з простими суво-
рими лініями. 

Важко викривати комуністичних змовників 
Вашингтон. — Директор 

Федерального Бюра Інвестн-
ґацін Дж. Едґар Гувер зая-
вив у своєму звіті, призначе-
иому для генерального, про-
куратора Герберта Бравнел-
ла, що тепер важче виќрива-
ти підривну роботу комуніс-
тичиих змовників, коли вони 
працюють в підпіллі. Гувер 
здавав звіт про працю своєї 
агенції в 1955 фінансовому! 

році і твердив, що комуніс-
тична партія „поширила свої 
підпільні' операції", і тому 
конче треба послуговуватися 
тайннмн агентами, щоб слід-
кувати за комуністичними 
злочинами. Згідно з цим зві-
том в 1955 фінансовому році 
агенти ФБІ заарештували на 
основі анояімоввх доносів 850 
осіб, а інші агенції арешту-
валн в тому самому часі 400 
осіб. 

ЌАМЕРИЦІ 
9 Хвиля гпмся._ що перей-

шла була на початку минулого 
тижня, вернулася знову від 
п'ятниці І осягнула вф минулу 
неділю поверх 93е в усій схід-
яій прибережній смузі Фила-
делфія — Ню Иорк. На ню-
йоркських купальиціу пляжах 
побували мільйони, спрагне-
нях пільги нюйорчав, ( зокрема 
ва Коні Айленд^біло коло 
1.250,000 і на Ракавей? Віч — 
понад мільйон осіб- ЎѓПасенќу, 
під час паради польського „Со-
кола". коло 100 осіб .Зомліли, а 
декілька дістали сояяшннй у-
дар. Метеорологи заповідають 
даль'шу спеку. 

9 Пасажирський літах, що 
вилетів з Далласу в стейті Тек-
сяс о ѓод 1 попіаяо‡і з суботи 
на неділю і прилетів на лето-
витде в Шккаго О ѓод. 7.25 рая-
ку, зачешгвся під часЃ, празем` 
яюваняя за елактрячянй дріт. 
ударявся об землю і загорівся. 
Згаяўли 22 особаѓ, в^току числі 
пілот і стюардеса. Везгга ааса-
вхиріа і залогя —": Ц особа — 

При 
дуже 

Ню Иорк, Н. И. — Почали-
ся переговори між Міжнарод-
ною Спілкою Електричних 
Робітників, КІО, та нанбіль-
шою в цій країні фірмою 
електричного приладдя Дже-
нерал Електрік про ѓ'а ран то -
вані річні платні. Спілка за-
явила, що вона не погоджу-
ється на такий контракт, 
який недавно КІО заключвв 
b фірмою Дженерал Моторе. 

робіття 65, а після чотирьох 
тижнів 60 відсотків нормаль-
ної платні впродовж 22-х тиж-
нів. Спілка Міжнарод. Елек-
трнчннх Робітників, КІО, до-
магасться від Дженерал Елек-
трік „повної гарантії" на дін-
сно цілорічну платню для 
тих робітників, які втратять 
працю. Частина цих платень 
складалася б із стснтового 
фонду для безробітних (впро-

3 гідно з контрактом з фірмою'до вж перших 26 тижнів), — 
Дженерал Моторе робітники а решту мала б виплачувати 
діставали б на випадок без- фірма 

Перша в світі атомова електрівня працює для 
Скенсктади, Н. И. — Адмі-

рал Луїс Стравс, голова Ко-
місії Атомової Енергії, віддав 
до вжитку першу в світі ато-
мову електрівню для мирних 
цілей і з цієї нагоди сказав 
такі слова: „Сьогодні відда-
еться до вживання на добро 
людний цю атомову електрів-
ию, яка була збудована для 
дослідних військових цілей. 
Це є вимовна демонстрація 

мирних цілей 
того, що атомова енергія не 
мусить служити тільки війсь-
ковим цілям, але і для мир-
них цілей". Населення перед-
містя Вест Мілтон перший 
раз в історії людства могло 
зварити обід та освітити свої 
доми електрикою, яку внпро-
дукувала атомова енергія. Ця 
електрівня може освітити 35 
тисяч домів впродотж року. 
Уряд продасть її корпорації 
„Ніягара-Могавк". 

і 

ВІДБУЛОСЯ ІМПОЗАНТНЕ СОЮЗОВЕ СВЯТО 
В ТРОЙ 

Трой, Н. Я — В неділю, 17 
липня, тут відбулося імпо-
заитне Союзове Свято, яке 
зібрало около 500 осіб, як міс-
цевнх, так і ближчих і даль-
шнх сусідів з Ютикн, Водер-
влиту, Пітсфілду, Когобзу, а 
навіть з Картерет. Велику 
частийў учасників свята тво-
рила тут роджена молодь і 
новоприбулі, які не тільки 
згуртувалися у Союзовій гро-
маді разом із давніми союзо-
вими піонерами, але й з ии-
ми дружно співпрацюють. 

191 Відділу У. Н. Союзу, 
Братство ім. святого Мнко-
лая, а зокрема його предсід-
ник п. Панько Джінджерис-
тий, касир п. Микола Бойко й 
енергійний секретар п. Ва-
снль Колодій. 

Свято розпочав предсіднйк 
Джінджеристий, після чого 

він представив трьох промов-
ців, місцевого мейора п. Ед-
варда Фіцґералда, 'та двох 
представників Головного У-
ряду УНСоюзу, заступиика 
головного предсідииќа адв. 
Михайла Пізнана і головного 
радного Д-ра Ярослава Падо-
ха. Темою промов, були со-
узові і загально громадські 
справи. Ціллю цієї дуже вда-
лої імпрези було усвідомлен-
ня ширшого громадянства 
про значення УНСоюзу та за-
початкуваиня саме проголо-

віпцеву_ шдготову.. .свята.ne--jmeHoi кялд?анії .за- прнедная-
ревелн урядники місцевого ня нових членів. Організаго-

ри Союзового Свята - в Трой 
переховані, що їхня ініціятн-
ва заохотить всі союзові осе-
редкн до збільшення актив-
ностн на Союзовому полі. 
Імпреза УНСоюзу в Трой ма-
ла найшнрший відгомін у мі-
сцевій американській пресі та 
в радіопередачах. 

„ВИСОКИЙ СЕЗОН" НА СОЮЗІВЦІ 
В ПОВНОМУ РОЗГАРІ 

Союзівка, Кергонксон, Н. 
Й. — Цьогорічней вакаційно-
відпочииковнй сезон на Сою-
зівці, оселі Українського На-
родиого Союзу прн вступі в 
гори Кесткил, є в повному 
розгарі. Сотні наших грома-
дяв з багатьох місцевостей, 
теж віддалених, та однаково, 
як з-поміж давнішої іміграції 
і тут народженої генерації. 
так і з новоприбулих, корнс-
тають кожного дня з майже 
необмежених відпочннкових 
можливостей, що їх дає ця о-
селя. В останньому тижні чи-
сленні гості звернули увагу 
на дальше вдосконалення та 
і 

урізноманітнення незрівняної 
тепер союзівської кухні, що 
сталося внаслідок заангажу-
ваиня нового і висококвалі-
фікованого кухаря з багато` 
річною практикою по най-
більшнх і найбільш люксусо-
вих готелях та курортах. Про-
довжуються теж щотижневі 
культурно - розвагові імпре-
зи, в рямках яких виступив 
минулої суботи відомий наш 
фейлетоніст - гуморист Мяко-
ла Понеділок. Упродовж ко-
жного дня під час тѓеперішніх 
спек найбільш притягаючу 
снлу для гостей мас вдоско-
наленнй модерними фільтра-

ГОЛОВИ УРЯДІВ ЧОТИРЬОХ ВЕЛИКОДЕРЖАВ 
ВИСЛОВИЛИ СВОЇ ПОГЛЯДИ НА МОЖЛИВОСТІ 

МІЖНАРОДНОГО ВЩПРУЖЕННЯ 
ПРЕЗ. АИЗЕНГАВЕР ГОЛОВУВАВ НА ПЕРШОМУ ЗАСІДАННІ В ЖЕНЕВІ. — ЗАПРОПОНУВАВ ГОВО-
РНТИ ТЕЖ ПРО ПОЯРМЛЕШ НАРОДИ ТА ПРО ПІДРИВНУ РОБОТУ КОМУНІЗМУ. — ПОКИЩО НЕМА 

НІЯКИХ СПІЛЬНИХ ТОНОК, АЛЕ Є „ПРИЯЗНА АТМОСФЕРА" 

Айзенгавер з секретарем Об'єднаних Націй Даґом Гаммер-
шилдои (праворуч) і державним секретарем Доллесом, після 

прийняття для учасників Зустрічі Чотирьох 

Відбулась товариська розмова між 
Айзенгавером і Жуковим 

Женева. — Президент Ай-
зенгавер і совстськнІ! маршал 
Жуков, знайомі з 1945-го ро-
ку, Коли вони командували 
союзними тоді американською 
і совєтською арміями і стріну-
лнсь в тому характері у Бер-
ліні‚^г. розмовлялл. .в.ЖецерЦту родинну подію в родині 
приватно двічі — перед від-
крнттям першого засідання 
конференції і на вечірньому 
прийнятті, що його президент 
Айзенгавер ўладив для чле-
нів совстської делегації. Ко-
ротку ранішню розмову през. 
Айзенгавера з Жуковим в 
конференційній залі перервав 
Хрущов, який підійшов до 
них і заявив през. Айзенгаве-

Женева. — У першому дні 
Женевської конференції ѓо-
ловуючнм був президент Ай-
зенгавер, як сднний з-поміж 
учасників конференції, який 
с також головою держави. 
Привітав делегатів в характе-
рі господаря генеральний сек-
ретар Об'єднаних Націй, Дат 
Гаммершнлд, радіючи, що 
конференція відбувається в 
тому Палаці Народів, колиш-
ній резиденції Ліги Націй, де 
між двома світовими війнами 
леліяно надію на тривкий 
мир, до нинішнього дня не-
осяжннй. У своїй промові, 
през. Айзенгавер назвав та-

мае бути об'єднана, як це пе-
ревести, чи об'єднання Ні-
меччини викликає проблему 
безпеки, чи Німеччина може 
бути нейтральна і які гнран- . 
тії треба дати Совстам, якщо 
німецьке об'єднання виклн-
кус риск для совстської без-
пекн. Англійський прем'єр 
Ідей повторив свій минуло-
річннй плян об'єднання Ні-
мсччини на базі вільних ви-
борів. але при цьому добавив 
дві речені дальші пропозиції: 
дати Совстам подвійну ґаран-
тію, що об'єднана Німеччина 
не стане новою небезпекою 
для миру: 1) створити пакт 
взаємної безпеки з участю 

рові, що він хоче зрадити йо-
му одну тайну Жукова: Жу-
ков, мовляв, не був на вінчан-
ні своєї доньки, яке відбулось 
в суботу 16 ц. м., щоб могти 
поїхати до Женеви і побачити 
президента. Цей останній, 
дізнавшись таким чином про 

Жукова, післав йому зараз 
два дарунки для новоженців: 
гарнітур вічного пера й олів-
ця з написом: „Від презнден-
та З'сдинеяих Держав", та 
американський радіоапарат. 
Розмова американського пре-
зндента й совстського марша-
ла торкалася їх дітей 1 внуків 
та мала строго приватний ха-
рактер. 

ких 6 справ, що їх треба б об-1 чотирьох велнкодержав плюс 
міркувати: 1) проблему об'сд- Німеччина і 2) здемілітаризу-
нання Німеччини на базі віль-. вати ближче ще неозначену 
них виборів, 2) взаємні ѓарап- смугу поміж „Сходом і Захо-
тії безпеки, які „брали б під'дом". Крім цього Ідей запро-
увагу слушне зацікавлення понував, щоб переговорювати 
Совстськвм Союзом його за-1 про таке обмеження збройних 
безпекою", 3) відбудову су- сил, як його добровільио при-
веренннх прав і права мати йняли на себе члени зоргані-
свій уряд для тих, що ті пра- j зоааного Заходу. Совстський 
ва втратили",4) проблему ко- прем'єр Булганін промовляв 
мутќації і свобідного зв'язку. останнії!. З конкретних справ 
між людьми, 5) проблему він заявив готовість Совстів 
міжнародного комунізму, яко- співпрацювати в запропонова-
го діяльність впродовж остан- ному колись през. Айзенгаве-
ніх 38 років засіяла недові- ром спільному центрі добу-
р'я між народами і причиню- вшіня атомової енергії для 
сться до зросту міжнародного мирних цілей. Він говорив 
напруження і 6) проблему знову про ‚два етапи" в роз-
роззброення. Поруч із цими в'язуванні проблеми об'еднан-

Сені одержує заяву довір'я 
Рим. — По чотирьох днях 

дискусії італійська палата де-
путатїв висловила своє дові-
р'я прем'єрові Антонісві Сені 
і його коаліційному урядові, 
створеному здебільша з пред-
ставннків партій центру. За 
довір'ям було 293 голоси, 

ми купальний басейн. Чпс-
ленні члени УНСоюзу, що пе-
ребувають між гостями на 
Союзівці, не скрипають своєї 
гордости з приводу того, що 
саме їхня організація спро-
моглася на таку велику і прс-
красну оселю, заповнюючи 
нею велику прогалину в на-
шому житті. 

і f 

проти 265 і здержалося 12 
депутатів. Комуністи' голосу-
вали проти нового з`ряду. Під 
час дискусії прийшло декіль-
ка разів до словних сутичок 
між прем'єром Сені і комуніс-
тнчними депітатами, особли-
во ж, коли Сені ствердив, що 
Італія встановить диплома-
тичні взаємини з червоним 
Китаєм тільки тоді, як остан-
ній змінить свою політику. 
Протест комуністів виклнка-
ла теж заява Сені про те, що 
постій американських військ 
(переведених л з Австрії) в 
Італії допоможе оборонити 
Італію перед евентуальною 
агресією. 

конкретними справами, пре-
зидент Айзенгавер загорќнув 
теж конечність такого взасм-
ного права велнкодержав кон-
тролювати зброения, щоб бу-
ла виключена небезпека рап-
товоі І несподіваної атаки з 
будь-чийого боку. — Після 
президента Айзенгавера про 
мовляв французький прем'єр 
Фор. Він представив свііі плян 
загального зменшення війсь-
ковнх бюджетів та відпрова-
джеяня сум, заощаджених на 
війську, до окремого фонду, 
з якого діставали б допомогу 
малорозвннені народи. Фор 
підкреслив, що поділена Ні-
меччнна, хоч не була прнчи-
ною для створення міжнарод-
ного напруження, проте те-
пер являє собою постійне 
продовжування того напру-
ження. У зв'язку з питанням 
об'єднання Німеччини, Фор 

ня Німеччини, а неприємну 
для Совстів пропозицію през. 
Айзенгавера говорити про си-
туацію поярмлених народів 
та про підривну роботу інтер-

1 національного комунізму -'-
збув одним реченням, що Же' 
невська конференція „неза-
інтересована" такими справа-
ин. 

Хоч із „першої серії" внго-
лошених промов не можна бу-
ло ніяк вимірку'вати будь-яке 
наближення становищ Захо-
ду і Сходу у найважливіших 
справах .проте президент Ай-
зенгавер, коротко реасуму-
ючи висліди першого дня кон-
ференції та закриваючи за-
сідання, ствердив, що всі при-
явні зад екля рў'вали „щиру 
охоту до співпраці" й заапе-
лював, щоб така „щира охо-
та" залишилась надалі, а то-

іді,'мовляв. Женевська конфе-
поставив 5 питань і зараз же j ренція матиме позитивний вн-
на них відповів: чи Німеччина слід. 

Москва нагороджує в'єтнамських комуністів 
Москва. — Совстський.Со-

юз уділив північно-в'стнамсь-
кому комуністичному урядові 
400 мільйонів рублів (100 
мільйонів долярів) економіч-

ВІСТІ З-ПОЗА ЗАЛІЗНОЇ ЗАСЛОНИ 
(За совєтською пресою і радіо) 

важче й легше поранені, 
чиною катастрофи була 
густа мряка. 

ф В Чіле сталася найбільша 
залізннча катастрофа в історії 
тієї країни: пасажирський по-
!зд повним бігом наїхав на 
стадії Бернардо на другий по-
Ізд. який стояв на цій стадії , 1 
розторощнв два його останні 
вагони. Згинуло 49 осіб і що 
найменше стільки ж поралено. 
Причина катастрофи ще не ви-
яснена. 

9 Американські юнаки волі-
КУГЬ служити в летунстві і мор-
ській фльоті, як в наземній ар-
міі чи морській піхоті. У дкс-
кусіі- на цю тему. Що відбулася 
в зв'язку з законом про вншко-
лювання резерв, стверджено 
дві причкня такого становища 
молоді: Загально вважається, 
що служба в морській піхоті та 
наземних військах с кебезпеч-
тґ.ггою, а морська, фльота й ле-
тунстзо дають можливість ви-
гідніше яснтк під час вяшхолу. 

НОВА П'ЄСА В ТЕАТРІ ІМ. 
IB. ФРАНКА 

Репертуар київського дра-
матнчного театру ім. їв. Фран-
ка поповнився новою пере-
кладною п'єсою з російської 
драматургії — Іваном Ри-
баковнм" В. Гусєва. Головні 
ролі у цій новій виставі ви-
конувалн молоді актори: П. 
Грубник, Н. Рсзніцька, М. 
Досенко, О. Скибенко, Н. Ми-
щенко і О. Лацканович. П'с-
су поставили М. Крушель-
иицький і Б. Балабан. 

КИТАЙСЬКІ „ЮРИСТИ" 
ВЧАТЬСЯ СОВСТСЬКОЇ 

„ЗАКОННОСТИ" 
В дорозі до Москви протя-

гом восьми днів гостювала в 
Києві делегація юристів чер-
воного Китаю на чолі з мініс-
тром юстиції Ші Ляном. Чле-
ии делегації відвідали Мінї-
стерствр юстиції. Верховний 
Суд і Прокуратуру Українсь-
кої ССР. а також виїжджали 
до міста Переяслав - Хмель-
кицький, де знайоішлнся з 
роботою раіїонозоі прокура-
тури і народного суду. ..Ра-

ляс, чи відвідали також чле-
ни червоно - китайської делв-
гації підвали МГБ на Коро-
ленківській вулиці, де правдо-
подібно переводиться вико-
нання вироків совстського 
..суду", і чи переходили вони 
в Києві під час свого перебу-
вання „практичні вправи" з 
совстського судочинства над 
українськими громадянами. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
НЕ ДОПИСУЄ 

. Як повідомляє „Радянська 
Україна" до невеселих вн-
сновків прийшов пленум Тер-
нопільського обласного комі-
тету партії, обговоривши 15 
червня виконання рішень січ-
невого пленуму ЦК ДСПУкра-
їни і заходи для забезпечен-
ня високого врожаю. Ось що 
пише про це кореспондент цієї 
газети: „Сходини показали, 
що на полях Гримайлівського 
і Золоткнківського районів 
допущено великі огріхи. По-
сіви озимих культур з ряді 
районів гняшлн дуже арідже-
нкми. Ці площі треба підсіва-
TH Й ПереСІЗаТИ. ЗВОЛІХ2СТЬСЯ 

курудзи. Хід збирання вро-j 
жаю в багатьох колгоспах 
гальмується незадовільним 
використанням м є х а нізмів. 
Плян будівництва сильосннх 
споруд на 25 трав'ня вќќона-
но лише на 10 відсотків, а 
комбайновий парк відремон-
товано лише на 50 відсотків. 
Кількість худоби в області ще 
незначна, продуктивність її 
невисока, а удої молока проти 
минулого року навіть змен-
шилнсь". Направду, невесе-
лий пленум! 

ПОНАД 15 ТИСЯЧ МОЛОДІ 
ЗМОБІЛІЗОВАНО НА РО-

БОТУ В ДОНБАС 
Започаткований київськими 

комсомольцями „добровіль-
ний" виїзд молоді на роботу 
в Донбасі з кожним днем 
охоплює більшу кількість мо-
лодих людей, які „виявляють 
величезне бажання поїхати 
на постійну роботу у вугіль-
ній промнсловості". Як додає 
‚Радянська Україна", 5 черв-
ня в Донбас виїхали нові гру-
пи молодих еятузіястів — 
юнаків Київської, Закарсат-

дяіська Україна" не повідом-1 підсадка зріджених посівів ќу-' ської та Миколаївської облає 

тей. Напередодні своїх по-
сланців проводжали комсо-
мольці Львівщини, Станисла-
вівщинн, Херсоіицини, Пол-
тавщини. Про бажання сво-
сю працею сприяти збільшен-
ню видобування паінва лап-
вило понад 15 тисяч юнаків. 
Черговий акт насильства 
над українською молоддю 
..оформлюється" в совстсмпй 
пресі чвсленннми ентузіяс-
тичннмн заявами молодих ро-
бітннків і колгоспників, по-
днктоваиими ім у районних 
комітетах комсомолу і завод-
ських професійних комітетах. 

ЗУСТРІЧ КИЇВСЬКИХ І БЌО-
ГРАДСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ 
7-го липня на київському ста-

діоні відбулася зустріч дру-
жнни спорѓового товариства 
„Дивами" з дружиною „Пар-
тнзанн" із Беоґраду (Юго-
славія). Змагання викликало 
у киян велике заінтересуваи-
ня. Боротьба на полі була 
гострою, але жадній з дружин 
ке вдалося відкрити рахуйќў: 
зустріч закіячилася з резуль-
татом 0:0. Провів гру су'ддя 
К. Альхо в Фінляндії. 

ної допомога. Ўділення цієї 
допомоги, чи вірніше нагоро-
ди за підривну роботу кому-
ністів у В'єтнамі, яка довела 
до поділу цієї країни, прнй-
шло після однотижневого пе-

ребування провідника півиіч-
но-в'стнамських комуністів Го 
Чі Мінѓа у Москві. Одержав-
шн цю допомогу, Го Чі Мінѓ 
(вихований і вишколений в 
Совстському Союзі) від'їхав 
додому. Москва обіцяла ще 
допомогти в'єтнамським кому-
ністам у будуванні фабрик і 
в поборюванні епідемії у Пів-
нічному В'єтнамі. 

В С В І Т І 
9 Президент Айзенгавер І 

державний секретар Доллєѓ. 
ВИЙШОВШИ в гн-таншо неділю з 
Boroc.iVTKrJu в женевській мч 
лій протестантській церковці. 
проходжувались над Женевсь-
ким озером в обширі, що иале-
жить до віллі, де мешкає пре-
зндент. Айзенгавер. який дуже 
любить ловити рибу Й ќўлатіќ ь 
в річковій воді, жалісливо 
пк иит%ть американські корес 
ПОНДЄНТЯ — ДИВИВСЯ R8 ІІЛЄго 
Женевсвького озера, але прн.) 
нав. що йому не лнцюс займа-
тнся цим спортом під час Же-
невськоі конференції. В Женеві 
він не гратиме теж гольфа, що 
його дуже любить. 

9 Черчкл — пишуть часотгн-
сн — провів останню неділю в 
саду біля свого дому в Кеяті 
в Лнглі!. жалуючи, що не він 
поїхав в імені Англії до Жене-
вн на переговори з совстськнмн 
достойниками. Як відомо. Чер-
чил був ініціатором „конферен-
ціі на вершинах '. але зрікся в 
квітні ц. р. становища прнм'с-
ра, коли скінчив 80 років жит-
тя. Аденауер. молодший від 
нього лише на кілька місяців, 
стоїть ще иа чол! за;'.! дн%о-ні-
мецького хт)яду 

9 Хрущова, Вуяганша я Жу-
коаа привіз до Жсігевк з Беслі-
ку амерякакськкй пілот кагд-
тгк МьќКонкіхл з Кіліфоркіі. 
Вік onoslsas. г;о $ дсроіі ке бу-
ло ніякого клопоту, аж коля 

літак опинився над летовищем 
в Женеві, то шваяцарська адмі-
ніст)шція не дозволила йому 
прнземлитнсь, поки не закінчн-
лн прптчпуваиь до парадного 
прнйняття совстських достой-
ннків. і тому літак мусів круж-
лятн над летовищем. Висідаю-
чи, большевикн дали амернкан-
цеві на пам'ятку кілька пляшок 
совстської горілки t вина. Аме-
Г)ііі инські летунськ‡ старшини 
і)ііручають інколи большевиць-
ких летуиів. що летять з Схід-
нього Берліну до Женеви, бо 
вони тоі тури не знають. 

9 У віллі президента Аязеи-
гавера в Женеві телефоністка, 
приймаючи розмови, заявляє: 
‚.Женева. БІЛИЙ Дім". Це така 
традиція телефонічної служби 
під час подорожей президента 
Часописи пригадують, що Коли 
през. Айзенгавер перебуває в 
Геттнсбургу в ПенсилвенІІ (ие-
далеко того міста с його фар-
ма). то тамошній „Білий Дім" с 
червоний, а в Денвері в стейті 
Тексас — жовтий. 

9 У комуністичному Ќліта! 
..вичистили" двох членів „На-
родяого Конгресу". чільних 
членів KOMJ-НІСТИЧЯОІ партії, — 
заступника посадника ІПаягаю. 
за підписом якого появлялись 
найважливіші партійні повідом-
леяня в тому МІСТІ. І редактора 
чгсопксу .ВеобС4Хі і Надія". 
Обох сугхт:оѓуть ях , зрадня-
кіь і коитррсьолючіояерів". . 
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ПІД ЗНАКОМ .МИРНОГО 
СПІВІСНУВАННЯ" 

Усі знаки на небі і на землі свідчать про те, що світ 

ставні і що, не зважаючи на 

опановує ілюзія можливості! ‚.мирного співіснування'. Це 
сповнюс радістю та надісю втомлене, шматоване безперер 
вннмн війнами і революціями людство, і можна було б всі-
ляко скріплювати та розвивай, цю тенденцію „мирного спів-^ зможемо мирно 
існування ', якби не доказувана фактами і логікою правда, ;!п і в^н ' 3 нашим сусідом 
що все це — тільки ілюзія, гількв ‚‚побожне бажання" віль-і ' J м . 

tv in,v м ,, g^ розбудовувати свою влас-
ного світу та підступ t хитрість рабовласницької і агреснв-, ь^-^у^^оа ^DU ^.а 

" М ^ ^ н у схему В силу оборони так, 
Я 0 1 . , ...... 'щоб бути готовим відпарува-

Під знаком ..співіснування" почалась „конференція на „ , у с е м о ж л и в е 3 того боку. 
вершинах" у Женеві. Правда, Америка та її представники Коли сила с в руках людей, 
— для обережности і з думкою про вибори в наступному Щ о иають розум. — продов-
році — визначили скромніші цілі цісі конференції: „шукатиІж у є Кенаи, — і хочуть ко-
нового підходу до можливостей міжнародного відпруження". Ір И с т у в а т и С я Прн цьому доб 
Президент Айзенгавер у своіі̀ і промові до народу перед в і д - і р ^ в о л е ю то ц е м о ж н а на_ 

Ярослав Курднднк 

АМЕРИКАНСЬКА ПРОТИЛЕТУНСЬНА 
ОБОРОНА 

Рівно п'ять років тому.лені й знищені ще поки до-
Джордж Ф. Кеная писав в'сягнуть призначеної цілі, 
одній із своїх „пророчих" " 
статѓей про СССР: „За остая-
ніх понад тридцять років сво-
го панування Совсти притри 
мувалися послідовно однієї, 
незмінної тактики — говори-
тн одне, а робити зовсім щось 
протилежне. Все це зміряло 
до однієї і тої ж самої цілі — 
розбудувати апарат постійної 
ненавнсти проти нашої соці-
я.іьної і політичної системи. 
Підступом, хитрощами і п'я 
тими колонами вони поширю 
ють і закріплюють свою си,-
лу, і це ставить нас перед дн-
лемою: прийняти концепцію, 
що всі наші побоювання у 

Продертися крізь Не! зможе 
лише невелика кількість лі-
таків, але, враховуючи, ідо 
вони можуть летіти з валта-
жем атомових бомб, і це ве-
велике число літаків готове 
завдати країні великої шко-
дн. Везрадною виявляється 
покищо дефензива проти між-
континентальних балістичних 
ракет, які можуть перелетіти 
через Атлантійськяй і Тихни 
океани за 15-20 хвилин. 

На сьогодні вже с готовими 
і діють три лінії т. зв. „DEW" 
(Дістане Врлі Ворнінг). Пер-
ша з них — арктична, вису-
нена найдалі на північ, і її 
обслуговує відома няні арк-
тнчна база на ГренляндіІ, 
Тюде. Друга лінія — це се-
редньоканадійська, що прос-
тягається через середину Ка-
нади та Аляску. І врешті тре-
тя лінія, що простягасться че 

оборонної ліні! б т. зв. „рада-
рові морські бар'єри", стао-
реві з патрульних, окремо ан-
вінуваних сильними радаро-
вямв стяціямн, 'дуже швидко-
хідннх пароплавів, плаваю-
тнх' островів, підводних чов-
нів та радаровнх стежннх лі-
гаків. у 

Електронічні очі радару, 
вбудовані на суходолі, літа-
ках і плаваючих островах, — 
це основні елементи дефен-
знвної системи. Вони спові-
щають про евентуальний во-
рожий напад і дають дору-
чення літакам — вннищува-
чам і зенітним та ракетним 
батеріям. 

Для протилетунської обо-
рони найтяжче завдання — 
простежити f анявнтн об'єкти, 
які летать або дуже низько, 
або дуже високо. 

Але і над цим питанням та 
їх розв'язкою учені працюють 
дуже інтенсивно і сподіва-
ються, що незабаром вдасться 
в цій справі осягнути повного 
успіху. Усе це сполучене оче-
вндно з величезною працею і 
колосальними видатками, але 
ідеальна протнлетунська кон-

Німеччнві, тому найбільш на 
Захід висуненому „мостовому 
причілку" захід ніх аелико-
держав. З хвилиною, як ціл-
лю амерѓкавських, англійсь-
кях І французьких військ у 
західніх зонах Німеччини 
стала не тільки тимчасова 
окупація Німеччини до часу 
підписання з нею мирового 
договору, але підготова до 
оборони на випадок наїзду 
большевиків на Захід, авто` 
матячво стала необхідною 
для кожного з тих альянтів 
своя розвідча служба. Ко-
лн ж Захід скінчив окупацію 
Німеччини, а залишені на І! 
терені війська стали складо-
вою частиною збройно! сили 
держав НАТО, куди нале-
жнть вже Й Західня Німеччн-
на, розвідка й контррозвідка 
стали ще більш нерозривною 
частиною військової підгото-
ви. З уваги на німецький те-
рен, західні альянти почали 
шукати за можливістю спів` 
праці в цьому ділі з німець-
кими фахівцями. Як конкрет-

П. Ром 

ГОЛОСИ МОЛОДИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
' і ' 

Літературна студія Львів- ред їх `гиЬбнтелями і катами 
сьќого Університету видала Яскравим яоказннком наслід 
альманах, у якому зібрано ків такого виховання с згада 

звати могутністю. Але коли 
ця сила є в руках безвідпові-

летом до Женеви поставився до конференції філософічно. 
Мовляв, песимізм не допомагає нікому, ані у війні, ані в 
мирі. А проте, виразні нотки оправданого песимізму були ; 5 Щ Ї J ІввеовІїахТЙк)Йі 
і в цій промові, і в попередніх заявах і в більшості комен- іТО ^ е б а - с о б і І ю з б у д о . 
тарів, які супроводили підготовў конференції та супроводять в у в а т и с в б ю власну силу і 
її перебіг. Усе ж таки ці ік-слмістичні нотки не змінюють оборону Бо є ще щось дале-
факту, що „ілюзія „мирного співіснування" висить не тільки to rf я к б заскочвянм 
над цією конференцією, але н опановує уми та настрої ши- війною , д а т и с е б е ЗН1ІЩИТИ 

рокого загалу. це: занедбати оборону і 
Видно це на іншому прикладі. Саме тепер перебуває в згинути через недбальство." 

стейті Айова совстська „сільсько-господарська" делеґація.І кажуть що впливи Кена-
П приїзд вітали з неприхованою сердечністю. її вітають з ' н а g Н о г о j 3 ^ .в. с с . 
наївною добродушністю і добросердечністю і обвозять по с р заважили v великій мірі 
кукурудзяних полях Аііови. Процедура, яка дуже нагадує н а щ о протягом п-я„ 
ту саму щирість і добросердечність Америки під час ме- ^ к і в 3 д А , ведучи переговори 
яових місяців американсько-совстськоі коньюнктуральноі Про злагіднення напруження 
восняоі дружби, що становила таке знамените тло для про- м і ж С х о д о м а Заходом не 
сякнення Америки та поодиноких ділянок В політики і г о с - і з а н е д б и ,, 0 3 б удовувати 

'- - Д л я викрадення та- с в о ю збройну силу й оооро-
ну. ЗДА видають кожного смвиці атомової бомби. 

Коментарі ,в зв'язку з цією совстською „сільсько-'госпо-
дарською" делегацією, можна вважати налравду клясичним 
прикладом американської иаївностн. Поперше, американці 
вважають, що це справді „сільсько-господарська" делегація, 
яка приїхала познайомитись з американськими досягнен-
яямч в сільському господарстві, щоб опісля використати їх 
у своїй країні та полегшити долю свого населення. Кінь 
сміється з того, можна сказати, по сільсько-господарському. 
Вся дотеперішня практика і політика совстсьхях делег'ацій 
Не залишає жадних сумнівів, що в цій ,,сільсько-господар-
ській" делегації такі самі ‚‚фармери", як були „купці'-' в 
соастськнх делегаціях під час війни, що підписували тор-
говельні контракти, а організували шпигунські сітки та 
змовлялись, як викрасти атомову бомбу. 

Чого ж може хотіти совстська ‚‚сільсько-господарська" 
делег'ація в Айові та яка її справжня мета? Напевно не така, 
як думають американці. Якщо та делегація й хоче познайо-
мнтись з американською системою, то для того, щоб могти 
успішніше її поборювати та її завалити. Величезні стоси по-
ѓамото совстського паперу записано вже мільйонами брех-
ливих слів про американський „гнилий капіталізм", про 
страшну „експлюатацію поневоленого американського фар-
мера" та іншими нісенітними брехнями совстської підривно! 
пропаганди. Хто може мати сумнів, що ці совєтські делегати 
дбайливо дібрані з рядів МГБ, повернувшись з поїздки до 
Америки, не продовжуватимуть дотеперішню брехню совст-
еькоі пропаганди, скріплюючи її „очевидними доказами"? 

Може бути багато інших причин і цілей цієї ‚‚делегації". 
Підступний вияв ‚‚доброї волі" в теперішній співіснувальній 
какофонії грає тут не останню скрипку. Совстськнм агресив-
внм „хліборобам" напевно буде цікаво збагнути на місці 
таємницю, як то відносно малий відсоток американського 
фермерського населення продукує більше, ніж ця країна 
потребує, навіть прн найбільшій своїй харчовій розтратності." 
Очевидно, що це знання потрібне Москві не лише на те, щоб 
поліпшити харчову ситуацію в Совстському Союзі, але й 
щоб могти успішно приготовлятись до „паслєднсво решітсль-
наво" бою. 

Усе це і багато дечого іншого підказує, що спрагненнй 
миру вільний світ не цілком здас собі справу з дійсності! і J тил еѓўнської оборони твер-
поступово ловиться на закинену Кремлем співіснувальну дять, що після повного закін-
вудку з дуже приманливим і дуже підступним співіснувала чення заплянованої оборонно! 
ним хробачком на гачку. Хочемо вірити, що він цього гачка мережі вона дасть залевнен-
не проковтне, але вважаємо за потрібне піднести цей голос ня, що 70-90 відсотків воро-
перестороги. 

рез американський континент, троля нашої країни варта 
і діє безперебійно 24 гонинн труду, затрати часу і най-
на добу; доповненням третьої більших коштів. 

ВІЙНА ГЕН. ГЕЛЕНА 
Знання тайни ворога — це продають тайни рідно! краї 

половина вигрн. Тому від ан-' 
тнчних часів, від Перських 
восн проти Греці! і Пуніських 

року-4-5 мільярдів доларів на 
саму лише свою континен-
тальну оборону. 

' Сьогодні, коли світові про-
сторн змаліли -ь ЗДА мають 
відкриті всі свої фронти і 
змушені їх обороняти. Ці 
фронти однаково добре від-
крнті для ворожого летунства 
й ракетних стрілен, що мо-
жуть загрожувати ЗДА з по-
вітря й з моря. Зорганізувати 
й розбудувати успішну обо-
рону на таких просторах не 
легко, і оборона ця далека 
ще від того, щоб її можна бу-
ло вважати за досконалу й 
завершену. 

Коли ця оборона буде пов-
ністто закінчена, вона вклю-
чатнме не лише радарові 
стації, але й цілу низку лето-
вищ окремого призначення з 
турбоджетовнми 'бойовими лі-
таками короткого й далекого 
засягу, протилетунські ракети 
й гармати-зеніткн`різних ти-
пів і калібрів. Сюди належа-
тнмуть також спеціально по-

'нн. Шпигунська служба по-
слуговусться такими чужими 
зрадниками, вербує їх, корнс-
тас з їх послуг і погорджус 
ними. Бо в тій службі, на-
ставлеиій для добра рідного 
краю і його збройно! сили, 
більше, як денебудь, не мож-
на цуратись ніяких засобів. 
Нині, коли збройнвй потен-
ціял найтісніше пов'язаний з 
господарським потенціалом, 
розвідка торкається Не тільки 
військових цілей, але й всієї 
господарської сторінки воро-
жого краю. Поруч із вііісько-
вою — с політична і еково-
мічна розвідка ,а все, звичай-
яо, сконцентроване під одним 
фаховим і найбільш відпові-
дальннм керівництвом. 

Здавалося б, що в мирному 
часі така всесторонвя розвід-
ча служба непотрібна. Але, 
як державне плянуваяня не 
знає перерви І сягає ген-ген 
у минуле країни, найтісніше 
пов'язане з сучасним і май-
бутнім, так само розбудова 
збройно! сили і народного 
господарства не мають на' 
справді ні початку ні кінця. 
І тому н у звідомленнях, що 

восн між Римом та Картате-
ною — противники иослуго-
вувались своїми розвідчнка-
ми. З бігом часу розвідча 
служба стала ділянкою цілої 
окремої професії, що вимагає 
великого фахового знання з 
різних ділянок техніки. Але 
вона, як і завжди раніше, вн-
магас передусім людей` вели-
чезної особистої відваги, гар-
ту духа і самопожертви. До 
розвідників ставляться звв-
чайно з лєгковаженням, а то 
й презирством. У великій 
скількості випадків —'це ве-
лнка кривда для тих людей. 
Вони є необхідними колісця-
тами у великій військово-обо-
ронній машині. Найбільш ха-
рактернстичяою познакою їх-
ньої геройської і саможерт-
венно! служби с повна ано-
німність. Вони не тільки Не 
зазнають ніяких доказів при-
знавня за їх заслуги від ши-
рокого громадянства, але — 
навпаки - - про їх працю, не-
безпечні переживання під час 
виконування їхніх функцій н 
про їхні навіть найбільші ус- 'їх дістає розвідча централя, 
піхя ніхто, крім буквально ‚не може бути перерви. Не мо-

іоднннць-зверхннків, не знає, {же її бути особливо тепер, в 
Що більше, дуже часто вони періоді між війною і миром, 

твори молодих, початкуючнх 
поетів. В журналі ‚Зітчнзна" 
за 1955 рік ч. 5 поміщено ре-
цензію яв цей альманах, у 
якій оцінюється „голоси мо-
лодих письменників". Про 
що ж пишуть тепер молоді 
українські поети, які думки і 
почування хвилюють їхні мо-
лоді душі, чим вони захоплю-
ються і що осуджують? 

На Україні ніколи не бра-
кувало поетів. Талавовнтнй 
український народ з кожним 
поколінням висуває значне 
число молодих і яскравих та-
лантів. Тяжка історична др-
ля українського народу скла-
лася так, що українські пнсь-
менннкн були сдинимн внраз-
няками дум і прагнень наро-
ду ,а разом з тям і його ду-
ховимн провідниками і бор-

но прийшло до зв'язку між ц я м я за свободу. І тому до-
амернканськнмн чинниками й 1 ^ українських письменників 
колишнім німецьким генера- була найтяжчою. Вороги уќ 
лом бригади, Райнгардтом )раінського народу і його 
ГеленоМ, про це може колись культури звертали всю свою 
хтось писатиме у споминах, увагу і заходи на те, щоб 
або скажуть проголошені, І забороннтн поширення Іхтво-
вже тоді неактуальні д о к у - ^ змусити їх мовчати або 
менти тайвих архівів. З опри-.зніае^ия їх таланти і зро-
ЛЮДНЄНИХ ДОСІ Подробиць ПРО б и т н ід співцями своїх гно-
ту таємничу постать відомо, бнтелів. Та ніколи боротьба з 
що Гелен був шефюм німець- українськими письменниками 
кої військової розвідки на і українською літературою не 
східньому фронті в останній була такою жорстокою і та-
війні і його, для Гітлера ЩО-'Кою підступвою, як сьогодні 
раз неприємніші, тайні зві- „ ^ цосковсько-комуністичннм 
домлення, внклпкувялн не диктаторськнм режимом. Мос-
раз гнів фюрера, який легко- к8а зннщнла ціле покоління 
важно висловлювався про 'творців української літерату-
його рапорти, правнльяілть рд у-2(^30 роках; Тих, що ли-
якнх доказали пізніші подїї. щнлнся живими, амушецо 
Тому й Гелен не мав, видно. Іабо мовчати, або співагн хва-
сентнменту до тупого націо-'ду с в о ім пиюнтелям і катам 
нал-сощялістичного доќтри- українського народу. 
Перства, що стало причиною і Т а найбільш злочинною і 
катастрофи. Він пильно збе- згубною внявлясться так зва-
рігав свій архів переписав' виховна робота комунќ-
Його в трьох копіях, скрив УІтичної партії над молодшим 
трьох різних місцях у крн- поколінням українських пись-
тичних хвилинах розвалу ІП МЄнннків. Партія виховує з 
Райху та швидко потім - них яовітніх яничарів — спів-
предложнв до розпорядження ф московського панування і 
американцям. І коли амеря-
канські військові чинники 
почали здвигати на терені 

мають, власне, щоб здобути 
довір'я ворога і краще закрн-
ти свою дійсну ролю, пово-
дитнсь просто, як зрадники 
своєї країни, чим стягають на 
себе погорду збоку земляків. 
Саме тепер висвітлюють в 
ЗДА фільм „За бамбусовимн 
ґратами": американський сер-
жант, що є в комуно-китайсь-
кому полоні зраджує своїх ко-

будовані для того стежні па- 'леґ, співпрацює з кнтайськимЯ 
роплави, підводні човни та 
радарові літаки. Все це разом 
контролюватиме далекі мор-
ські простори. Крім цього, 
оборонна мережа матиме ці-
лу сітку пересувних і постій-
ннх контрольних та обсерва-
ційних точок. 

Американські фахівці про-

комуністами, кори стає з при-
вілеїв, як „прогресивний", ба 
навіть свідомо денунціюс сво-
Іх колег, викликаючи їхню 
ненависть до себе, — а в дій-
сності все це робить, будучи 
американським в і й с ь ковим 
розвідчиком і в цьому харак-
тері знову, як „послідовний 
прогресист", в І д м о вляється 
вертатись з комуністичндго 
полону до ЗДА, лише зали-
шасться в комуністів . . . 

Це не є зрадники своє! 
жнх літаків будуть перехоп- батьківщяни. чЩо за гроші 

який триває вже 10 років. Не 
можна обійтись без розвідчо-
го апарату хоч би тому, що 
ворог 'вільного світу, кому-
нізм, нараховує нині прнблиз-
но 10 мільйонів організованих 
членів: це 10 мільйонів ах` 
тввяях або потенцїяльннх 
шпигунів і саботгжисгів у 60 
країнах, 10 мільйонів пропа-
гаторів розкладовнх ідей. А 
як ця ворожа підступна про-
паганда може розложнти 
найстарші культурні країни й 
спаралізувати н а й сильніші 
збройні сили, показалося на 
прикладі могутньої післявер-
сальськоі Франції, яка в 
1040-му році впала а руки 
Гітлера, як спілий овоч. І 
щоб боротися з отією пошес-
тю, на це треба не тільки 
розвідки на ворожому терені, 
але й контррозвідки для вн-
кривавяя чужих агентів. 

Від отих ворожих агентів 
найбільш кишить в Західній 

Німеччини власний розвідчнй 
апарат — пригадали собі ген. 
Гелена. Цей останній, пого-
джуючись на співпрацю, мав 
застерегти собі, що буде діяти 
проти спільного совстського 
ворога, а ніколи проти ні-
мецькйх інтересів. Самі аме-
рнканці офщійно 'не призна-
ються до - зв'язку з Геле-
ном, але остаяній тнжневин 
„Тайм" впевняє, що перед го-
ловною кватирою організації 
Гелена, що існує десь в Ва-
варі! на площі, обведеній 
кільчастим дротом, мас аме-
рвкаясьхнй прапор поруч із. 
німецьким. 

Довір'я американських чиЯ-
ників до Раігнгардта Гелена 
вросло надззнчаііно у зв'язку 
з аферою керівника офіційно` 
го зчхідііьо-німецького бюра 
безпеки, Оѓта Иона, який 
втік до комуністів. Тоді пи-
салося, що Гелен Ѓздавна 
перестерігав перед Яоном, 
але ті перестороги иімецькнй 
уряд злегковажив, як ніби 
„коикуренційяу завнсть". Те-
пер, коли західньо-німецький 
уряд приступив до творення 
ново! німецької армії, „прв-
ватне" „Бюро Гелена" мас 
бути перетворене в офіційний 
відділ міністерства оборони, а 
її шефом має стати —-гене-
рал Райнгардт Гелен. Про 
нього самого існують тільки 
найскупіші відомості. Він мас'теж ніхто не знає 

вий альманах літературної 
студії Львівського Державво-
го Увіверснтету. 

Один з молодих поетів ви-
словивея на сторінках аль-
маяаху про .призначення по-
ета такими словами : 

Співать потрібно, звісно, 
U про зорі 

И про те, як шепче 
, 4 ів ду.зІ очерет, 

Але людське забувши 
(щастя й горе, 

ЯкнЙ до чорта буду я поет! 

Не будемо сперечатися, чи 
багато` є поезії в лайці з „чор. 
том" ви московський лад під 
Маяковського. Звертаємо ува-
гу лише-на декларативну за-
яву про призначення поета і 
ставимо'' питання: чи'справді 
цей поет і його друзі є стлв-
цямн „людського щастя й го-
ря"? Твори, вміщені в альма-
нахові, дають негативну вщ-
повідь"на це питання. Молоді 
поети, 'йдучи за вимогами 
партії і совстської критики, 
лише перекладають у віршах 
злободенні політичні гасла 
комуністичної партії. Чи є це 
призначення поета і чи с по-
езія в таких віршованих полі-` 
тичнвх - гаслах — про це теж 
є зайвим сперечатись. Але ми 
знову поставимо питання, які 
це гасла? Може,- справді, це 
такі гасла, які- приносять 
людське Щастя і нищать люд-
ське гаре і тому гідні для 
того, щоб укладати їх у вір-
ші і сприймати їх як поезію? 
На це. лнтання може бути 
тільки і негативна відповідь: 
гасла комуністичної парті! та 
їх здійснення принесли укра-
їнському народові тільки го-
ре і відібрали в нього не тіль-
ки щастя, а й елементарні 
людські права, нќі існують 
скрізь у вільному світі. І най-
більшим .злом, яке калічить 
молоді. українські таланти, с 
не так фальшиве аятнмис-
тецьке скерування літератур-
но! творчости, як прищеплена 
віра в добро і справедливість 

‚політикн комуністичної пар-
тепер 52 роки, жонатин, бать- `^ , . 
ко 4 дітей. Ніде публічно не j л і т є р а т урвнй альманах 
показується, від 12-ти років Львівсь'кого Державного Уні-
я е фотографувався, живе у версйтету укладено так, щоб 
строгій анонімності. Мас бути'' 

рабсько! покори українців пе-

худощаннн, невисокого росту. 
Для большевиків -̀— це „Вр-
хишпвгун" і „ворог число 1". 
Раз-у-раз комуністична преса 
пише про „агентѓа Гелена", 
що їх ніби комуністи вилов-
люють і вожяочасно карають 
смертю. Кажуть, що „Бюро 
Гелена" дійсно затру днює ба-
гато тисяч агентів, які зби-
ряють по всіх країнах іяо)юр-
маці! про совєтсвкі збройні 
сили та комуністичну еконо-
міку, особливо на терені 
Східньої Німеччини й сателіт-
ннх держав. Чи та організа-
ція діє і нл терені самото СС-
СР — про це знають хіба 
одиниці. 

Від часів шефа німецької 
розвідки адмірала Кяиаріса, 
який зѓняўв, як один із змов-
ників проти Птлера, Гелен 
здобув найбільший розголос, 
як творець і керівник апара-
ту, що видирає больтевнкам 
їхні тасмняці. Для нього і 
його людей нема миру. Він 
є у першій фронтовій ліні! 
безупинно! війни, тихої, скрн-
тоі, підпільної, яка не знає 
полонених та в якій раз-у-раз 
гинуть бойовики, про яких 

читачів заворожити цією ві-
рою в добро і справедливі 
політики комуиістнчвог-
тії. Перший розділ альманаху 
складено з творів, які внхяа-
ляють Москву і „великий ро-
сійськйй народ" і цей розділ 
Іде під заголовком: „Славимо 
дружбу народів — братів". 
Отже,' гасло дружби і братер-
ського співжиття народів пе-
рекладено на московський 
лад: під дружбою народів ро-
зумЗсіѓбйя не їх рівноправність 
і взаєм'не пошанування, а 
плазування перед Москвою і 
вихваляння „великого росіґі-
ського ' народу", який „обда-
рував"усі менші народи, усім, 
Що вони Мають". Молодий вн-
хованець партії із західньо-
украінсѓких земель так і 
„співав": 

.———.о 
Вол. Дорошенко 
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Хлопці приходили, діегава-

лн на вечерю кулешу й квасне 
молоко, йшли на стрих, а 
вранці мали каву або, часті-
ше, гаряче молоко й пускали-
ся в дальшу путь, подякував-
ши добрим господарям. Ходи-
ли тоді, 50 років тому самі лн-
ше хлопці. То вже майже пе-
ред 1-ою світовою війною, 8 
1912-13 pp., почали мандру-
вати й дівчата пласт)'нкн 
цілим гуртом, у повному ви-
ряді, під проводом старшої 
досвідченої пластунќи, зви-
чанно, паннн Савнни Сидо-
ровичівни. В 1904 j.ciiu цьоіхі 
ще не було. В цих мандрівках 
хлопців не спиняли й дощі, 
хіба що лляли так. що годі 
було вийти надвір. Але що 
гостинні хати, де можна було 
перебути негоду, були досить 
далеко одна від одної, то в до-
розі. не раз доводилося ман-
дрівнинам і набідуватися, пе-
ремокнутн й нагояодувати^я, 
бо iiauii iiapnava ііе^налито-

ді таких вигід, що їх мали 
туристи десь в Альпах. 

5. Наші мандри 
Отож і нам траплялося 

всяко — чи то ночувати на 
оборогах, чи в стайні, чи в 
якихсь сінцях у гуцула коло 
хліва. 

Пам'ятаю дві такі ночівлі. 
Одну десь у гуцульському 
оссдку, в „суточках", як ка-
зав господар, чи то так 
у сінцях коло кашарн, де нас 
безжалісно тяли блохи, що 
гніздилися в веретах, які дав 
нам иа ніч услужннй госпо-
дар, а другу' в стайні 8 яко-
гось лісничого, в сіні на йоді, 
над яслами. Лісничий дав 
нам на ніч якісь копи, щоб 
ми не змерзли, бо в горах і 
влітку ночі й ранки дуже хо-
лодні, не так, як на долах, 
особливо на Наддніпрянщині, 
тож треба добре вкриватися, 
але в цих коцах теж було 
повно бліх, що ие давали нам 

спокою, а тут іще на довер-
шення лиха під нами ремнґа-
лн корови й, тягнучи з ясел 
сіно, раз-по-раз дзвонили сво-
їми „колоколами", чималими 
дзвінками, завішеними на ши-
ях у ТІЙ цілі, щоб чути було, 
де худоба, коли іюзбредеть 
ся в лісових хащах. Просто 
годі було заснути — то бло-
хн тнуть, то корови дзелень-
кають. . . 

Звичайно, ми не заснджу-
аалися, а переночувавши, 
пускалися u дальшу дорогу. 
Навіть і під дощем. Тоді ски-
дали черевики и манджалн 
босо. Тільки як .уже затяѓло 
на добре, то мимоволі мусіли 
пересиджувати десь1і: поки 
устане хлюща, А дощі в го-
рах, навіть улітку, не диво-
вижа. Здебільшого тоді сто-
їть гарна погода, але нераз 
зачастить дощ і ллс без пе-
рестану, не день чи два, а й 
цілий тиждень аби й довше. 

Тоді вся краса пропадає. 
Горн заснўе дощова пелена 
й нічого не видно Прикро й 
тоскно стає тоді на душі ман-
дрівннка. 

Але непосидющий Ситник 
не вважав, що ми степовики 
— незвиклі до ходьби по ГО-
рах, і не давав нам засиджу-

ватися. То ж доводилося чва-
латн й під дощем. 

Довший постій мали ми в 
Жаб'ю в гостќині й хаті ста-
рого емернтованого вчителя 
Кисілевського, доброго сим-
патнчного дідуся. 

Домівка його — вів жив 
ва пенсії у власній чепурній 
хаті в садку — була штаб-
квартирою мандрівників. Не 
встиг відійти один гурт, як 
з'являвся другий. Це була 
здебільшого середньошкільна 
молодь. Для них у Кисілевсь-
.кого стояла на поготові ціла 
низка ліжок на стриху. А ми, 
як почесні гості — земляќн 
з далекої України — ночува-
ли в покоях і трактунок маля 
окремий, як і належить у-
привілейованим особам, а не 
саме квасне молоко з барабо-
лею. 

Крім цих перелетних пта-
хів^— „студентів" (тобто яо-
галяцькому учнів гімназії) 
у Кисілевського повно'було Й 
своїх власних гостей, крев-
няків „академіків", себто сѓу-
центів вищих шкіл. Були Й 
панночки. Вовн весело гомо-
нілн, -„бавилися" з своїми 
академіками, але ми з Розо-
вмм, не звиклі до нових для 
вас обставин і людей та їх 

інтересів, почувалися якось 
несвійсько і трималися біль-
ше коло старших. Я з ціка-
вістю переглядав бібліотечку 
Кисілевського. 

У нього тоді перебував на 
феріях о. Єремія Ломниць-
кий, високий худорлявий 
чернець - василіянин і я з 
ним більше розмовляв, НІЖ ІЗ 
молоддю. Отець Ломницький 
був, скільки пригадую, „твер-
дим русином", уміркованим 
москвофілом, але говорив 
гарною українською мовою. 
Вставав він раненько і йшов 
до садка з молитовником у 
руці і тут проходжувався, ше-
почучн молитви. 

Саме в гостинній хаті Кя-
сілевськнх почули ми про 
вбивство царського міністра 
внутрішніх справ, сатрапа 
Плеве, страшного реакціоие-
ра. Вбив його бомбою студент 
Сазонов. 

Не тямлю вже, хто саме 
приніс цю вістку і звідки П 
взяв. Здасться, хтось із „ака-
деміків, що свіжо приїхав 
до ‚‚дзядзя" Кисілевського. 
Але ми з Розовим, почувши, 
що згинув лютий кат, ЯКИЙ 
дався в знаки й нашій Укра-
Іня, не могли здержати своєї 
втіхи. Ми мало не до стелі 

плигали з радощів, чим ду-
же здивували й зажурили о. 
Ярему. Він не міг зрозуміти, 
як можна радіти з смерти 
людини. Довелося нам вияс-
няти йому й іншим, хто то був 
Плеве н чого ми тішимося за-
служеним ним кінцем. 

У Жаб'ю перебули ми па-
РУ днів. 

6. На Чорногорі 
З Жаб'я повів нас Ситняк 

на Чорногору. Мн вндряпа-
лися самотужки на сам верх 
Попа Івана, не беручи коня, 
як це зробив був задля Двер-
ницько! Дмитро Іванович До-
рошенко. 

Тут мн приглядалися пас-
тушому життю, як гуцули до-
Гли овець, як виганяли їх пас-
тнся в супроводі собак-вівча-
рок, що були сторожами Й 
охоронцями стада. Пси ці три-
мали овець у порядку, не да-
валн їм розбігатися. Були це 
злющі сотворіння, які моѓля 
роздерти чужого, що важив-
ся наблизитися до стада. Го-
ловний отаман пастухів кон-
че хотів потрактуаатн нас 
„бавушем" і мн були присут-
аі, як цей бануш вів варив. 
Це була дуже довга процеду-
ра, що вимагала терпцю. Ба-

нуш — це крута каша з ку-
курудзяяої муки на маслі. 
Під час її готування треба 
масла й пильно мішати. Ва-
нуш вийшов на славу й дуже 
нам смакував. Тлн його з ове-
чям сиром — „будзом", а за-
пивалн гуслянкою. 

Та ми не годні були з'їсти 
багато цієї знаменитої гу-
цульськоі страви, хоч як нас 
запрошували до того наші 
гостинні амфітріони: занадто 
був той бануш ситний. 

Відвідали ми тоді й зна-
меняте Шибене, — озеро, яке 
правило за резервуар для 

І ще ніхто так не любив 
m - - (Москву, 

Як я люблю за зореносну 
4 ; Івроду, 

За все, що маю я, за все, 
(чим я живу — 

За волю Українського 
(народу. 

Саме, за таке бездумне ме-
ханічне переспівування полі-
тячннх гасел партії і хвалить 
рецензент поета Д. Павлячка, 
— за 'те', що він „складас 
палку' подяку великому ро-
сійському народові за його 
Щедру і безкорисну допо-
могу",' . 

Гйд натиском московської 
комуністичної пропаганди мо-
лоді поети забули про люд-
ське горе свого народу, при-" 
несене московськими окупан-
тамн, і співають про ‚щастя" 
ір„вояіЬ'' українського наро-
ДУ, яИ ніби то подарувала 
йому Москва, але які в дійс-
ності існують тільки на па-
п е р і . ѓ . Про таких поетів 
можна:.б' було сказати слова-
ми Шевченка: „Раби, підніж-
кн, грязь Москви . . ." Але ми спускання зрубаного дерева 

(„ковбків"), збитого в т а к І з н а в м а ' щ о м о л оДІ поети при-
звані ‚дараби", сплави. Від-
кривають на ньому шлюзи й 
вода несе дарабн, якими кер-

ймають бажане за дійсне і 
вірять^що служать своєму 
народеві-... Прийде час і во-

мують одчайдушні легіяі. І ^ J f 1 3 ^ ! 0 ^ ! . поб^чать, що 
тут і в інших місцях на Чере- " 
моші оглядали ми сплав де-
тут і в інших місцях на Ч е р е - і П р И Н е ^ 1 У к р а І Н І М о с к в а _ 

глядалн ми сплЯп п І ! г ? р е V Щастя. І тоді зрозу-
иіють^кому треба дякувати і 
проти Jtojo треба боротись за 
волю українського народу. 

рева дарабамя — мальовничу, 
але й небезпечну картину. 
Трохи й собі пускалися Іха-
ти дарабою. Хто не бачив ці-
с! картннн, може собі І! уяви-
ти з етнографічних описів І`ў- Ш"беного стояла, як я вже 
цульщнни. а ще краще з тво-1 згадував, одва-одинока віл-
рів Федьковича, Франка чи 
Коцюбинського („Тіні йабу-
тих предків"). 

{ ів широкій ПОЛОНИНІ коло 

ля дра Кобряиського, але то-
Ді господ'аря в ній не було й 
мн не могли його відвідати. 

-(Продовження буде). 
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ЮШЛЕ0НА CECffl ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

(в) 
Московське делегація (Мо-

лотов) репрезентує СССР. В 
цей самий час Україьеька і 
Білоруська республіки посн-
лають свої делегації. Вириаас 
питання: яке легальне ораво 
мають Українська і Білорусь-
ќа республіки бути репрезен-
тованнмн в ООН? Як відомо, 
в -ООН можуѓЌ бути репрезен-
товані тільки самостійні дер-
жавн, визнані міжнародним 
правом, як такі. Чи підсовст-
кі Україна і Білорусія визна-
ні такими ?. Друге гаітаюія: 
кого репреаентуо Москва? 
Советського Ооюзу, в повно-
му розумінні цього слова, во-
на ае мас права репревенту-
ватн, бо дві республіки репре-
зентуіоть самі,'себе. Якщо ж 
так, то, таким чином, Україна 
і Білорусія репрезентовані в 
ООН подвійної Звучить пара-
доксально, але логічно. От-
же, кого репрезентує Мос-
ква? Говорячи логічно, вона 
репрезентує Росію і її коло-
нії. Це й є ‡акт, на який УК-
КА звертас. увагу ООН. 

Імперії і колоніальні кон-
гльомерати не повинні мати 
місця в рямках ООН, як в ор-
ганізації, заснованій на прнн-
ципі волі людини і націй. Co-
встський Союз, як колоніяль-
на імперія і як держава, що 
намагається розповсюдннти 
комунізм по всьому світі, ие 
мас ніяких, ні моральних, ні 
політичних' підстав бути то-
лерованою, як рівноправннй 
член цісї світової організації. 
На основі' цього, листок Де-
л era ції УККА вимагає: (1) о-
голосити Совстськкй Союз а-
нормальним явищем по відно-
шенню існуючого міжнарод-
ного права і Хартії ООН; (2) 
оголосити СССР штучно ство-
реною структурою агреснв-
них змовників; які змагають 
силою захопити світ-, і які ке-
руються маленькою групою 
російських комуністів у Мос-
кві; (3) оголосити ораво прн-
гнічених Москвою націй яа 
відокремлення'` в н`езалежні 
держави; (4) оголосити по' 
дібне право для народів так' 
званих советоьких сателітів. 

Такого роду' листки ввявя-
лясь доброю' формою для 

_ ‚презентації ..української на 
ціонально -.визвольної спра-
ви на такого'роду форумі. 
Делегація розповсюдяламіж 

чужянецькимн д є л є гаціямн 
та пресою також різного ро-
ду брошури та докумеятн. 
Між ними були такі: (1) 
Збірка промов, заяв та комен-
тарів сенаторі$, губернаторів 
та інших урядових достонни-
ків у зв'язку '̀з Днем Неза-
лежноств Українн; (2) „Зах-
ват і окупація комуністами 
Українн" — спеціальний звіт 
Конгресової^ Комісії, Що зай-
масться справами вивчення 
комуністичної агресії; (3) 
„Факти і фантазії про Укра-
їну і Білорусію в ООН", вн-
тяг з протокол'ів Амернкаясь-
кого Конгресу. (4) „Дух Не-
залежностя: Америка н У к-
раїна", промова Оскара Л. 
Чепмена на 5-ому Конгресі 

1 Американських Українців, в-
Щоб зробити темне світ-

лнм, наголошу той факт, що 
наша делегація не мала ні-
чого спільного з роботою се-

сії ООН. Але все ж таки ми 
була не самі. Хоч офіційно 
мв була й не визнані, нас 
радо вітали скрізь і всі, а о-
соблвво преса. 

Вже на другий день роботи 
сесії, ми організували зустріч 
з представниками незалеж-
ннх часописів, та окремо з 
пресовими агенціями. Такі 
агенції як Асошієнтед Прес, 
Юнайтед Прес, і Ройтер — 
рано вислухували нас і обі 
цялн виснлатн інформації 
про українську національно-
визвольну справу до своїх 
часописів. Представник однієї 
японської радіосітки запев-
ннв вас, що Україна буде 
включена в програму пере-
дач його станцій. 

Наступного дня 23-го черв-
ня ми бачили наслідки на-
шнх вўсядь — наші домаган-
вя '^?йшли місце в пресі. 
Найбільший часопис на захо-
д і — „Лос Авджелос Тайме", 
мимо всього, пише таке: 

„Сьогодні а н т и совєтська 
делегація українців-амери-
канців ‚протестувала проти 
права російської делегації 
репрезентувати в ООН їхню 
батьківщину..." 
На закінчення часопис на-

водить цитату з нашого ін-
формаційиого листка, яка го-
ворить таке: 

‚‚Сьогоднішнє намагання з 
боку кремлівської ієрархії 
знайти перемирення с нічим 
іншим як лавіруванням, на-
правленям на приспання у-
вагн вільного світу; як та-
ваги вільного світу, як та-
рення більших турбот в світі 
і на продовження агресії". 

СПОТВОРЕНА ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

Сяне авто кружляє 

Б середу, 23-го червня, мав 
говорити Молотов. Мабуть всі 
готовились до його виступу. 
Готовились і мн, але ми гото-
вились по-свому. Я пішов на 
Сесію ООН, ^цоб почути його 
те'ревені, а в цей час, за пга 
годвня до десятої, (каліф. ча-
су), коли делегати зіжджа-
ються до залі засідань, де-
кілька авт, обвішаних укра-
їнськнмн кличами, писаними 
по-англійськи, вирушили кру-
жляти навколо Опери. 

Першим говорив філіппін-
ський делегат Ромульо. Доб-
ряй і є елоквентний промо-
вець, він, не згадуючи ло-
іменно осіб і держав, як це 
вимагають правила цісї сесії, 
як також не згадуючи непо-
розумінь в минулому і, обми-
наючя трубі і образливі сло-
ва, говорив про з а в д а н н я 
ООН в майбутньому. Збере-
ження миру; плекання доб-
розвчлявях в з а с мовідносин 
між людьми - націями і дер-
жавами; взасмо - допомога 
між державами для підняття 
добробуту всього людства; 
обмін культурними досягнен-
нами та допомога відсталим 
країнам — такі завдання ма-
ли б бути перед цією світо-
вою організацією в, майбут-
яьому. Приємно було слуха-
тн йбго промову; приємно, бо 
в ній відчувалось турботу 
про людину, про її волю, про 
її добробут і про її щастя. 

Потім виступив Молотов. І 
він говорив про мир і про во-

УВАГА! Џ Ш И К А Г О — ГЕМОНД — ГАРВЕИ 
ЯВОРНСАИД І ОКОЛИЦЯ! 

Катедрадьяяй Собор ся. Володимира Української 
Православної Церкви, а р а Кортез вулиці і Овклей 

, , Булнвард, ІПнкаґО, Ілл. 
відсвяткув торжестввкяо 

ПРАЗНИК СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА 
в неділю, 24-го липня 1955 р. 

ПРОГРАМА СВЯТА СУПДУЮЧА: 
10:80 Лрхнсрейська св. Літургія, яку відслужать tx Вн-

оокопреосаящмістао Владява Генадія, Архиспнекоп Шнка-
ґовськяа, в галуженні сусідних священиків та парох% Мнт-
рофорного Црот. Омеляна Нвтопга, 

1:00 пополудні СВЯТОЗДПГИ БЕНКЕТ, якмй уряджус 
Сестркцтво.св. Ольга. 

3:00 пополудні СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ. 
6:00 вечором SABABA з ТАНЦЯМИ. 
Бенкет, Концерт І Забава з танцямќ відбудуться в па-

рафіяльаій залі св. Володнхяра нря Кортез вулиці і Овклей 
Просяно все громадянство до ласкавої участі Буловард 

у святі. Парок 1 Парафіяльна Управа 

У суботу 11 червня "гідбу-
лося чергова Засідання Літе-
ратурноі Секції УВАН, на 
якому проф. Д. І Чвжеась-
кнй ннступив з доповіддю яа 
тему „Нове совстське яядан-
ня „Історїї української літе-
{атури". Доповідач дав крн-
тнчннй огляд нової праці 
Академії Наук УССР під на-
звою „Історія української лі-
тературн", том І, Київ 1954. 
Головні думки його доповіді 
такѓ, цю книжку, видавў під 
маркою Академії Наук, ( не 
можна назвати науковою пра-
цею, це фальсифікація, полі-
тнчна пропаганда, яка нічого 
спільного з наукою не має. Як 
зображені факти в цій кинзі? 
На підставі численних прн-
кладів проф. Д. І. Чяжевсь-
кий доводить, що автори „Іс-
торії української літератури" 
нещадно фальшують або за-
мовчують факти. Пишучи про 
досліди і загальні курси з іс-
торії української літератури. 
совєтські автори зовсім не 
згадують праць С. Єфремова, 
М. Грушевського, М. Воаняка, 
М. Зерова,- О. Дорошкевнча 
та багатьох інших. Не згада-
но і про праці М. Драгомано-
ва, М. Сумцова, Житецького, 

Тут цілковито ігнорується 
специфіка мистецького слова. 
Книгу характеризує однобіч-
ннй компаративізм. Всі дріб-
ні аналогії з російської літера-
тури розглядаються як аплн-
ви російської літерату'ри. В 
той час як в „Исторни русе кой 
литературьі", вид. Академії 
Наук `СССР, відповідно до 1с-
торичної дійсностн, докладно 
освітлюється у к р а ї немал'і 
вплив на російську літерату-
ру 16 ст., в „Історії украївсь-
кої літератури" про цей вплив 
української літератури і куль-
тури на Москву і московську 
культуру нічого не сказано. 
Розділ про Г. Сковороду — 
це цілковита фантастика. Роз-
діли про нову українську лі` 
тературу (починаючи від Кот-
л я реве ь кого) — це одна ціл-
ковита помилка. Всі пясьмея-
никн поділені тут на дві гру-
пн: реакціонери і нереакціо-
нерн. Тих, кого зараховано до 
„реакціонерів", зовсім ігнору-
ють, тому з історії української 
літератури зовсім випали та-
кі видатні письменники яЎ 
Куліш, Костомаров, Виинн-
ченко, Олесь, Вороний та `бџ,-
ѓато інших. Окремі тези по` 
збавлені будь-якої мотивації. 
Або ж дасться цілковито без-
глузда „мотивація", на зра-
зок такої: „Марко Вовчок 
близька до Некрасова і Сал-
тнкова-Щедріна, а про НИХ 
Ленін писав т а к . . . " 

Розділ про. Шевченка — Це 
безсовісна фальш! Шевченко 
тут пристосований до русо-

лю ЛЮДИНИ і націй, але з йо-
го промови виходило б, що 
тільки Совстськнй Союз зі 
своїми сателітами с мнролю-
бнвою країною, тільки совет-
ськин режим гарантує волю, 
людини і націй... Потоком по-, 
лились його слова, як „імпе-
ріялістнчні агресори", „капі-
талістичні захватчнки", „пад-1 

палювачі війни" і так далі і 
тому подібне. Яка іронія і яка 
образа! 

Та не в цьому справа. Ні-
хто нічого іншого від нього і 
не очікував. Справа ж в тому, 
що в цін залі с багато таких. 
що не відчувають тій іроніЃї 
тієї образи. А це с далеко 
гірше за ті пусті слова, які 
він, Молотов, повторює ціле 
своє життя, з однаковнм sa-
хопленням і з однаковнм ви-
разом ̀ обличчя. За них я сти-
дався. Його промова декілька 
разів переривалась бурхлн-
вими оваціями, заіиіційовани-
ни на галері! глядачами. Між 
іншим серед тих глядачів яа-
ходнвся такий - „обожатель" 
совстів, як баритон Пол Роб-
сон. Кругом нього і скрізь 
було видно старі діви з голу-
бом миру на правому плечі. 
Не було сумніву, що ті го-
лубки прилетіли вітати свого 
ідола — Молотова. І вони ві-
тали — сміливо й енергійно, 
може навіть завзятіше, як 
своїх державних мужів. 

(Закінчення буде). 

фільства. Так само русофілом 
показано і Івана Франка та 
Лесю Ўкраївќў. 

Факти несамовито сфаль-
шовані я усій цій книзі Про-
читавши цю наскрізь антикв-
укову юшѓу, нрикадивіо до 
сумного висновку: історію 
української літератури спеці-
яльно фальшують для укра-
їнського чнтача. В той час, 
кола для російського читача 
російська, Академія Наук вн-
дає історію російської літера-
тури на науковому рівні, в 
той же самнй час для україн-
ського читача видають істо-
рію української літератури в 
такому перекрученому і 
сфальшоваиому вигляді, що, 
здасться, що цю книжку на-
пнсано ,ддя готентотів". 

На ту саму тему виступив 
із співдоповіддю П. В. ОДар-
ченко. Цілковито шзгоджую-
чися а тією характеристикою 
і тими висновками, що їх зро-
бив проф. Д. І. Чнжевськнн 
щодо сов стськ, видання „Іс-
торіі української літератури". 
П. Одарчеико навів ще кіль-
ка промовистих фактів безсо-
вісного фальшування історії 
української літератури та іс-
торії українського народу в 
совстській книжці про укра-
Іаську. літературу. Совєтські 
автори пишуть про Бслінсько-
го, як про прихильника роз-
аитку української національ-
ної культури і літератури в 
той час, як автентичні статті 
Бєлінського свідчать, що він 
був насправді ворогом укра-
ІнськоІ культури. Совстські 
автори заперечують належ-
ність Київської Русн до історії 
України — натомість рооійсь-
кнй вчений Шахматов дово-
днв, що Київська Русь вале-
жить українській історії. Яв-
ною неправдою с твердження 
авторів „Історії української лі-
тературн", що Шевченко був 
прихильником Переяславсь-
кого договору, що Леся Укра-
Інка була русофілкою та не 
мала ніякого відношення до 
західньоевропейсьхої літера-
тури, що поема „Кассавдра" 
антнамеряканськнй твір (?{) . 
Вся кцнжка — це суцільна нея 
правда, це така' очевядна 
фальш, що навіть найменшо 
підготований совстськнй чн-
тач безперечно помітить її. За-
мість наукового підходу до 
фактів історії, аИторИ совст-
ського виданна. „Історії укра-. 
їнської літератури" 'під `тнс-
ком поліційного гніту Москви 
нштясаля н р о п а г а я д я в н у 
книжку, в якѓи наука підмі-
хюеться фальшуванням істо-
ркчноі діЙсностИ та нестрям-
ною пропагандою російського 
націоналізму і російського 
шовінізму в його сучасному 
яайкрайиішому советському 
варіянті. 

На підставі сбветськоі пресќ 
П. Одарченко подав відомос-
ті про готуввния 'другого то-
му „Історії української літе-
ратурн". Російський „Инстн-
тут мировой лятературьі нм, 
М. Горького" видав росгась-
кою мовою „Очерк нсторкн 
украннской советской лнтера-
турьі". Через чотири місяці 
цей „Очерк" був перекладв-
ний на українську мову і вн-
даняй як попередній „Нарис", 
на підставі якого буде напи-
саянй другий том „Історії ук-
раінської літератури". Отже 
росіяни пишуть для україн-
ців історію української літе-
ратури, а українці в пресі, 
низько кланяючись, дякують 
„старшому братові" за його 
„допомогу" та „благотворний 
`вплив". Але, вихваляючи цей 
„Нарис", дехто в украінеь-
кнх істориків літератури на-
смілюсться і критикувати йс-
го. Ця критика зводиться до 
таких зауважень: „Нарис" не 
аналізує мистецької майстер-
востя твору, „Нарнс" розѓля-
дає твори української літера-
турн, як „ілюетрнціі до сус-
пільного життя", „Нярнс" 
встановлює якбиў періодиза-
цію, переносячи механічно в 
історію української літерату 
ри періодизацію . . . історії КІТ 
СССР. Шаховськнй, хоч і 
езопівською мовою, ало до-
сить виразно пригадав про 
зв'язки української літерату-
ри з західньоевропейсько$о лі-

З Ж Ш Я ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Балтімор, И д . 
УМІ Рі 

' Річяхй попнс учнів балтімор-
сьхого Відділу Украівськогр 
Музичного Інституту, К Л Я С Я 
фортепіяна п. Лідії Шав'як, 
стягиуа велику кількість гостей 
до заді ўкраїнськоі-като яяцькоі 
церкви, де ця музична імпреза 
дня 19-го червня ц.р. відбувала-
ся. До того ж був заповіджеанв 
у цьому попнсі виступ а де` 
яках учнів з Відділу Украінсь-
кого Музичного Інституту в 
Честер, клясн фортепіян п. Я-
рославн Кобрин. 

Попнс відкрила к о р о т к и м 
вступним словом п. Л. Шав'як, 
керівник балтіморського Відділу 
УМІ, підкреслюючи, що це ВЄ-
лика радість для балтіморсько-
по Відділу з широко розгалу-
жвної родини Українського Му-
знчного Інституту гостити пред-
ставннків честерського Відділу 
на своєму попасі, яким балті-
морсьюгя Відділ відмічуѓ, перші 
роковини свого існування. В 
дальшому бесідниця згадувала 
про шляхетні учнісвські змагаи-
ня як спонуку до поглиблення 
про 'шляхетні учнівські змагай-
вання мистецьких вартостей. 

Присутні на попнсі гро над я-
ви завважили великий поступ a 
однорічній науці учнів балті-
морського Відділу УМІ, що с 
великою похвалою для вчи-
телькя і для самих вяступаю-
чнх. 

Двос найменших із приготов-
чого курсу, Іляна Шав'як і Пет-
ро Кўрилас, виконуючи по чер-
зі легенькі п'ссн українських та 
іяшях композиторів, показала 
сміливість виступу, певність 
гри, добру ритміку. Юстника 
тим'юк та Ярослава Сливка 
грали свобідно та гладко, вияв-
ляючн прикмети, що при учнів-
ській пильності та систематич-
ності і при рівночаснім батьків-
ськім вагляді доведуть цих уч-
нів до музичного росту. 

Далі виступали учні першого 
нижчого курсу: Олексановер 
Трасќа, що замітно поступив 
вперед в науці та з бравурою ві-
діграв Рользета „Індіянськнй 
восннвй танок". Марійка Хмі-
левська, якої виступ показав 
велику музикальність учениці, 
П любов у підході до музичних 
творів; учениця своєю грою тво-
рів Ваха, Райнгольда, Саввць-
кого залишила у слухачів на-
правду дуже миле враження. І-
реяа Трасќа грала легко, із зро-
зумінням та відчутѓим, осоолн-

OJO гарно вийшла з-під II рук 
„Стрілецька пісня" Савнцького. 

Учні другого нижчого курсу: 
Олег Вулавка звертав на се-

бе увагу грою Косеикового тво-
ру „Українська народна пісня"; 
виконання цим учнем творів їв-
шях композиторів переконувало 
слухачів, що О. Булавка — це 
багатонадійний учень. 
. Ярослава Зелннська подоба-

лася публіці своїм сміливим вв 
сѓупом та грацісю гри. В учени-
ці м'який удар та чіткість вико-
йаиия, що особливо слідію в тво-
рах українських компознторів, 
як Нестор Ннжаяківськяй, Вар-
вінськнй,. Be з коровай ний. 

Дарія Поліщук грала Ветго-
вева ‚Для Елізи" та вальс Ко-
сеика. В учениці видно велику 
пильність та амбіцію, що при 
сприятливих обставинах та по-
глнбленій праці принесе їй ще 
кращий успіх. ' 

Милою несподіванкою для зі-
Ораннх слухачів був виступ 
учнів честерського Відділу У-
краінського Музичного Іистн-
туту, що приѓхали з своєю вчи-
телькою п. Ярославою Кобрин 
та на попнсі запродўќували 
свої музичні досягнення. Цими 
учнями були: Оксана Гавдяк 
та Галя Микита з 4-го нижчого 
курсу і Таїса Збир з 1-го серед-
яього курсу, які грали твори 
ТУллера, Коллінґа, Ветіч)вена, 
Моцарта, Соневицького, #омен-
ка.- Виступ всіх цих учнів був 
незвичайно вдатннй, за що 
слухачі ие щадили їм та їхній 
вчительці рясних оплесків. 

Після попнсў проф. Ярослава 

Кобрин з Честер вітала балтЬ 
морський Відділ УМ{ з його 
научннми осягами, підхреслкь 
кзчн в дальшому, що в Украін-
ському Музичному Іяституті 
ставляться до науки дуже серй-
изно, до учнів по-материнськи, 
з одною великою метою: `вихо-

'вати тут український музичний 
иарибок. 

В часі попнсў, який для прн-
сутніх був прнсмною культур-
ною розвагою, вдячні учні бал-
тіморського Відділу УМІ під-, 
несли своїй вчительці, п. Л. 
Шав'як, кіш цвітіа. 

о, в. а 

Бостон, Mace 
Товариство Приятелів 
Української Капелі 

Бандуристів. 
Заходами Відділу УККА та 

Інтернаціонального Інститу-
TV Бостону, дня ЗО квітня 
1955 p., зорганізовано в м. Бо-
стоиі Товарнство ирнятелів 
Української Капелі Бавдурк-
стів як Відділ Центрального 
Т-ва з осідком в м. Дітронті. 
Зборами прийнято статут та 
вибрано управу. Головою У-
поави обрано видну амерн-
канќу В. Б. Брід, заступнн-
ком голови О. Мельннченка, 
секретарем Ю. Коханівську, 
скарбником Л. Внсочаисько-
го. Членами управи стали: 
п. К. Гавіланд. В. Стен, іяж. 
С. Берегулька, Л. Шор. Д, 
Нестеренко, К. ВИШНЬОВСЬ' 
кий та С. Сокаревнч. 

Т-во нараховує вже 33 чле-
ни, з котрих 12 видні амерн-
канці. Члени складаються із 
11 членів опікунів, що спла-
тнли по 97.00 річно! вкладки 
та 22-х членів звичайних з 
річною вкладкою по 91.00. 
Товариство розпочало актив-
но працювати, підготовляю-
чись до наступного концерту 
Капелі Бандуристів, який від-
будетьсн в Бостоні 25-го жов-
тня 1955 р. Уже винайнято 
найкращу музичну залю Бос-
тону — Симоюні Голл. 

Товариство звернулось лис-
товно із закликом до ўкраїн-
сьќого н американського ГРО-
мадянства й організацій Бос-
тону й околиці вступати в 
члени Приятелів Української 
Капелі Бандуристів. В заќли-
ќу говориться: ..Звертасмося 
до Вас з ласкавим прохай-
ним. вступити в члени Това-
риства Приятелів Українсь-
кої Капелі Бандуристів, щоб 
допомогти, нам плекати укра-
інське кобзарське мистецтво, 
як своєрідне й сднне V віль-
ному світі, чим і збагачува'ти 
загальне мистецтво на тереиі 
Америки і Канади". Адреса 
Товариства: Friends of Uk-
rainian Banduriat Chorus In-
ternational Institute, 190 Bea-
con Street, Boston, Mass. 

Бажаним c. щоб такі Това` 
риства організувати по всім 
містам Америки і Канади, то-
ді наша Капеля Бандурнстіа, 
піл мистецьким керівництвом 
Г. Кнтастого та В. Божяка, 
буде забезпечена матеріяль-
ною і моральною підтримкою 
громадянства. 

О. Мельннченко. 

-Стевак Ќкета .' 

ПАМ'ЯТІ КООПЕРАТОРА ЯРОСЛАВЩИНИ 
- ПЕТРА ЗЕЛЕЗА 

Н е щ о д а в н о пробилася з 
України у вільний світ вістка, 
Що там у Львові помер Петро 
Зелеа, колишній кооператив-
ннй і громадський діяч Яро-

ВІСТІ З УКРАЇНИ 

тературою. З цього бачимо, 
що друга частина „Історії ук-
рагаськоі літератури" буде ще 
гірша, ніж перша. Але д дру-
гого боку бачимо і протест, 
хоч і прихований, українських 
літературознавців проти спот-
ворювання і фальшування 
Москвою % та московськими 
наймитами історії української 
літератури. 

П. В-енко 

ВУЛИЦЯ ІМКНІІ МКДПС-
ДЄВА 

Під` час гітлерівської окупа-
ції населення Рівенщинн доб-
ре знало ‚‚червоного партнза-
на" Д . Медвсдсва, що з вата' 
гами своїх розбишак терорн-
зував і грабував місцевих се-
лян. Після війни він видав 
книжку своїх спогадів (‚‚Це 
було під Рівним"), в якій 
сфальшував усі події, що ма-
лн місце в цьому районі Во-
лині, а собі і своїм поплічнн-
кам приписав величезні успі-
хн в боротьбі проти німець-
ких окупаційних частин і 
„гітлерівських запроданців" 
українських партизанів, що 
поборювали як німців, так і 
закинутих у їх запілля совст-
ських диверсантів. Тепер, як 
повідомляє „Літературна Ѓа-
зета", „щоб увічнити пам'ять 
письменника - партизана і 
героя Советського Союза, од-
ній з вулиць міста Рівного на-
дано ім'я Д. Медвсдсва". 

Петро Зелез 

славщияи. Його заслуги для 
цих західніх окраїн великі. 
Н'айбільші успіхи мав у роз-
будові кооперації, але важли-
ву ролю сповняв теж і в ін-
шнх ділянках. 

Вл. п: Зелез народився 1897 
р. в Сосниці, ярославського 
повіту, як сни рільників. По-
клик до військової повиннос-
ти в 1915, р. перервав його 
науку в перемиськіп гімназії 
та кинув на воєнні фронти. 
По розвалі австрійської мо-
нархії вступив до Української 
Галицької Армії і як вояк 
(підстаршина) приймав у-
часть у боротьбі за незалеж-
ність Батьківщини. Не оми-
нув його і тиф. З закінченням 
визвольної війни залишився 
на Наддніпрянщині в надії, 
що у продовжуваних змаган-
нях народу за свої права по-
трібна буде і його участь. 
Щойно в 1924 р. вернувся в 
рідну Ярославщину — і за-
став її в польськім ярмі, яке 
знищило довоєнні надбаний 
українських установ. Щойно 
рік перших парламентарних 
виборів (1928), в яких канди-
дував до сойму проф. яросл. 
гімн. Йосип Пеленський, до-
дав автохтонному населенню 
нових сил І завзяття проти-
ставнтися окупантові. Поќ. 
Зелез зараз у 1924-му році 
розгорнув працю в родинній 
Сосниці і заклав кооперативу 
„Сільський Господар", ќроди-
тівку „Надію" і молочарню. 
Заснований 28 березня 1929 в 
Ярославі Повітовий Союз 
Кооператив' для обслуги іс-
нуючнх вже 24-х кооператив 
‚для загального закупу та 
збуту", з браку власних фон-
дів і невластивого способу 
ведення, попав вже в 1930 р. 
в безнадійне положення, яке 
мало довести до закриття Со-
юзу, а це потягнуло б у май-
бутньому упадок всього укра-
їнського кооперативного ру-
ху в терені. Поќ. Зелез як се-
кретар Надзірної Ради ПСК 
1930-34 співдіс над поправою 
— і вкінці сам береться сану-
вати Союз, приймаючи пост 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Подасться до відома Шановним Пацієнтам, 

що 
ДЕНТИСТИЧНЕ З А В Е Д Е Н Н Я 

Д-ра Володимира ГУДЗА 
яке знаходиться при 

37 WEBSTER ST., HARDFORD, CONN-
буде закрите з причинќ вакацій від 18 до ЗО липня. 

ВІТАЄМО В ТОРОНТІ 
t 

Українська Ьшортова фірма „ О Р Б І Т ` в Торовѓі запрошує всіх гостей з З Д А до сяойого `еклеЛу 
прн пул. 434 Queen W. ООТШ H P E K P A U f f l X Р Е Ч Е Й З ЩЛОГО СВГГУ Д Л Я ВАС І НА ПРЕЗЕНТИ, 

. , Т А Ю , ЯКИХ Н Е ЗНАЙДЕМ Е Ш Д Е І Н Д Е А Ш В К А Н А Д І А Ш В З Д А . 
^ ЕВРОПЕИСЬКІ МИСТЕЦЬКІ Ч Е Р Е В И К И ! 4 

Фірма „арЂЃЃ" с підќриѓта кожного дня, крій неділі, до години 9-ої вечора. А'Х А О ц в в П S t . W 

головного директора з 15 січ-
нем 1934. На щастя Ярослав-
щннн це завдання вповні вд"-
лося, а досягнув його бл. п. 
Зелез самопосаатою і вмілим 
веденням аг`енд. Початок дру-
гоі світово! війни застас Союз 
вже сильним торговельним 
і організаційним осередком 
для 50-ти корператяа Але 
створений німецько - соввт-
ський кордон на річці Сян 
відтяв від Ярослава 25 нязо-
вих кооператив, що припали 
під владу большевнків. У во-
снинх умовинах Союз органі-
зус нових 32 кооперативи, 
так, що у всіх місцевостях, в 
яких українці творили бодай 
20% мешканців, діяла укра-
Гнська кооператнва. 

Ўздоровлення ярославсько-
го Союзу с виключною за-
слугою днр. Зелеза. Вже лиш 
це одно діло утривалило це 
прізвище в історії ярославсь-
кої землі, бо вдержанням і 
розбудовою кооперації знаЙ-
дено там успішний засіб ши-
рения національної свідомос-
тн та створено джерело ма-
теріяльних фондів на веден-
ня праці культурно - освітніх 
товариств. Поќ. Зелез усісю 
свосю істотою був суспільним 
працівником, всеціло відда-
ннм народній праці, постій-
н)й, ‚.дрібній" громадській 
праці, яко! виконавці, нор-
нормально, стають безіменяи-
мн і їх прізвища не доходять 
до майбутніх поколінь. А По-
кі В ний, крім ведення поруче-
ної йому сільсько - господар-
ської кооперації, знаходив 
час на участь в управах міс-
цевнх установ, а саме був го-
ловою т-ва „Родина", упра-
внтелем „Української Вурсн", 
членам Наз. Ради „Ўкраїн-
банку" та головою Надз. Ра-
ди ‚‚Українського Коясуму", 
а з повітових установ діяв у 
Філіях „Просвіти" й „Сільсь-
кого Господаря" та в часі вій-
ни в Українськім Допомого-
вім Комітеті. За свою діяль-
ність, а радше за безкомпро-
місовість до німецьких уря-
довців у Ярославі, був ареш-
тований німцями 15 вересня 
1941 разом з другими україн-
цямн та перевезений до тюр-
мн „Монтелюпіх" в Кракові. 
Звідси пощастило йому скоро 
видістатнся і вернутися про-
довжуватн керівництво госпо-
дарськям життям аж до ева-
куації 22 липня 1944. Не ма-
ючи бажання емігрувати на 
чужину, він залишився в Кри-
ннці прн співведенні тамош-
иього Союзу, щоб опісля вер-
нутися у свою Ярославшину. 
Земля ця вже від 1943 року 
була тереном кривавих поль-
сько - українських порахун-
ків, які прибрали жахливих 
форм знущання і вбивств ук-
раїнців. Знедолене населення 
було „добровільно" переселе-
не в 1946 році до Східньої Га-
личинн, а його недобитків 
перечезли поляки примусово 
до Східньої Прусі! в 1947. По-
кінний подався разом з наро-
дом на схід — і там закінчив 
життя. Вічна пам'ять прнк-
ладноиу синові ярославської 
землі! 

УВАГА! МЕІІВІЛ, САМЃ^'ВІЛ, РАРІТАИ, БАВНД 
КРУК І ОКОЛИЦЯ! 

Украінсько-Католицька Парафія в Менвіл, Н. Дж. , 
влаштовує 

в неділю, 24-го липня 1955 р. 
ПЕРШИЙ ЛІТНІЙ ПІКНІК 

на площі "CALC0" — Bound Brook — Higway 28. 
Служба Божа о год. 11-ій AJW. 

в підпік. IIЃЌНІЌ до год. 8-ої P.M. 
Добірна оркестри п. НОВІЦЬКОГО І знаменита кухня на 
прекрасній площі це шпорўка доброї завели. 

Дохід призначений на добудову церкви. 
Запрошусгм'я fu-(̀  Українське Громадянство Менвіл 

та околиць. 
Церковна Рада 

КАРТКИ НА РІЗНІ НАГОДИ 
в українському етилі 
12 ШТУК ЗА $1.00 

висилав за попереднім надісланням иалежитости 
"S V О В О D АГ 

В1-83 Отті Street, Jersey Cfty З, N. J. j 81-83 Ото 

ПОТРІБНО ОРГАНІЗАТОРІВ 
УКРАЇНСЬКИЙ Н А Р О Д Н И Й СОЮЗ 

п о ш у к ўв 

ОРГАНІЗАТОРІВ 
ДО ПРИЄДНУВАННЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ. 

Винагорода згідно а умовою- Добрі умови пра-
ці. Зголошуватися до головного урядника я да-
ній місцевості, або до головної канцелярії: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
P. О. Box 76, Jersey City 3, N. J. 
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і _ В ѓ і ц і т 
# BELP WANTED—MALE Ф 

ДОСВІДЧЕНІ 
M1LLWWGHT 
МЕХАНІКИ 

і ДНІВ — 40 год. тижнево. 
$1.79 ва годину. 

TECHNICAL TAPE CORP. 
Bordentown Road 

Old Bridge, New Jersey 

ДОСВІДЧЕНІ 
"SHEET METAL MEN" 
до інсталяції проводів. 

Toworkon Home Heating and 
Air Conditioning 

Контракт або праця на години 
Тожеф. від 5 P.M. до 7 РІМ. 

Lambert 3-2133— (Peterson, N.J.) 

UPHOLSTERERS 
Досвідчені. — Стала праця. 

Добра платня. 
Chesterfield Upholstered 

Furniture Co. 
30 Elm St. Paterson. N. J 

ЗАГРОЗА ГОЛОДУ В CCCP 
( З передач Української Програми Радіо Визволення) 

Џ П Р А Ц І Џ 
HELP WANTED—FEMALE Ф 

КОСМЕТИЧКИ (2) 
9 досвідом-опереАторкн у всіх 
ділянках фаху. Також 

МАНІКЮГНСТКА І 
ДО миття волосся. Повний час. 
Добра платня. Охолоджений са-
дьон. Закрито в понеділки. 

Телеф. LY 3-9604 

ДОМАШНЯ ПРАЦЯ 
Родина лікаря. Без варення. 

Власна кімната, друга поміч, 
добра платня. 

кличне в 
Jersey City, N. І. 

OldfieJd 3-1977 

Потрібно досвідчених оперей-
торок шиття бліолок 

Прнсмиі умовний праці. С`тала 
праця: — Голоснтнсь: 

27-11 — 21 St., Astoria, N. V. 
Tel.: RA 8-9219 

9 Help Wanted Male—Female a 

З ДОСВІДОМ до прасування 
дамських плащів, з досвідом 

до шиття на машинах дамських 
плащів Праця S днів в тижні, 
40 годин. 

М. й М. COAT CO. 
291 — 1st Street, Hoboken. N. J. 

Tel. Swarthmore 2-0192 

САЛЬОН КРАСИ 

.Д4АРШКА" 
Щоденні години: 

від 9. рано д о 
8. ввечір. 

318 EAST 6th ST. 
( B e t 1st 4 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone: 
QRamercy 5-7244 

PuaJMtlim в члеяж УНСоюзу l 

З КНИГАРНІ „СВОБОДИ" 
можна виписати 

ЦІКАВІ КНИГИ 
СофВ Парфажович: 

1.ИІН1Ш ДШ", — новел} 
і нариси, — пДна 80 ц. 

2. „У КИЄВІ В 1940 РОЩ", 
—- Х{іна 75 центів. 

8. ЗАГОРІЛА ПОЛОНИНА 
— бойківські оповідай 

ял — ціна 50 центів. 
_ _ _ _ _ f . 

. В А Г А Т О Н Е В А " 
ДокіІ Гуменяо! 

Ралом Із авторкою обідете в по 
бачите цікаву Америку, зустрі-
нетеся із своїми друзями та зна-
іомнми 1 запляиусте розкішну 
екскурсію на майбутній рік. 

Шна 2 дол. 60 цея. 

Замовляйте: 
"SVOBODA" 

__ Р. О. Box 346, 
" Jertey СНу З, N. J. 

Один із шведських дипло-
матів. який недавно побував 
у Совстському Союзі, заявив, 
що в Москві під час ного ві-
зити два дні зовсім не можна 
було дістати хліба. Йому цс 
пояснили затримкою в доста-
ві. На його думку, це неправ-
да. Кружляють чутки, — ска-
зав він далі, — що в усьому 
Совстському Союзі, надто в 
Україні, зокрема по великих 
містах, дошкульно відчува-
сться брак хліба. Причина 
цього явища — не лише не-
врожаіі. що минулого року 
мав місце в Україні. Це радше 
наслідки повороту до сталін-
ського курсу, тобто ставка на 
важку індустрію. 

Переорієнтація на важку 
індустрію — це не що інше, 
як політика озброєння. Оз-
збросння, хоч як би ного рс-
жим не прикривав пропаґан-
дою миру та акцісю різних, 
інспірованих большевнкамн 
комітетів проти атомної зброї 
— означас підготовў до вій-
нн. В парі з цим іде готуван-
нл хлібних резервів для ар-
мії. Так завжди було за ста-
лінського панування. Вінсь-
кові склади заповнювалися 
збіжжям, а населення висто-
ювало в чергах за хлібом, а 
то й зовсім не могло ного ді-
статн. Не саме дісться й сьо-
годні. Військові склади запов-
нюються збіжжям, індустрія 
Продукує гармати і танки, я 
населення, замість хліба году-
сться пропагандою про мир. 

З другого боку, готування 
хлібних резервів — це ще 
один доказ цілковитого бсз-
ллддя. що панўе в сільсько-
му господарстві. Хрущовсько 
укрупнення колгоспів вияв-
ляѓ. свої фатальні наслідки. 
Бюрократизація колгоспів на-
брала, навіть як на совстські 
умовний, незвичайних р о у і -
рів. Селянство позбавлене,, на-
віть тих формальних прав, 
щ о воно їх мало давніше 
Тим то нехіть до колгоспної 
системи зросла щ е більше, і 
виробнича спробожність кол-
госпів зменшилася. Всі доте-
тсперішні зусилля партії під-
вищитн продуктивність праці 
не дають бажаних наслідків. 
Мало, мабуть, допоможуть і 
заходи в напрямі переведен-
ня колгоспів під повну кон-
тролю МТС. Це означас ще 
більше закріпачення, селян-
ства і поглиблення внутріш-
ніх протиріч у колгоспах. 

Так само невесело вигля-
дають і всі дотеперішні заходи 
Хрущова, зв'язані з цілнннн-
ми землями і з перегрупуван-

т Чудом збережені й знай 
дсні в архіві покійного Ар 
кадія Любчеика листи Хвн 
льового, Куліша, Яновсько 
го. Дніпровського та Люб-
чеика вже вийшли друком 
окремою збіркою під назвоќ 

ГОЛУБІ 
ДИЛІЖАНСИ 

Упорядкування, примітки та 
редакція ппоф. Ю. Луцького 

Мистецьке оформлення 
Якова Гкілдовгького 

В книжці с п'ять, частинно 
вперше репродукованих, 

фотопортретів 
ПДна — один дпляр. 

Замовлення з моні ордером 
посилати: 

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

A U T O 

Закн кутаѓѓє авто зайдіть до найбільшого 
представника CHEVROLET на Сході: 

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

Питайте або телефонуйте до: 
P A U L H A R N I C K , 

Mltchcl 3-7300 
який а одянокям українським продавцем на Сході З Д А . 

Говоріть або пятпігь по-українськи. 

5 t m m u u n . i L m 4 m u 4 4 1 u 1 u m . 1 m 4 1 
ВЖЕ ВИЙШОВ З ДРУКУ ВЕЛИКИЙ 

Українсько - Англійський СЛОВНИК 
М. Л ПОДВЕЗЬКА 

Ш в а $6.00. 
Незамінна підручна кяягв для тих, хто починав вя-

вчатя англійську мову, 1 хто вдосконалќю в в і ї свої на-
буті вже знання. Капітальне видання ва 1011 сторінок ві-
сімкм. 60,000 слів уживаних в сучасній українській літе-
ратурній 1 розмовній мові з англійськнмв відповідниками. 

Англо - Український СЛОВНИК 
М. ПОДВЕЗЬКА 

Ц е Ваш найкращий дорадник у всіх труднссзах аяглій-
сьхо! мова. Словник в полотняній оправі коштўе тільки 

4.00 дол. 
Зааеовпгт=і 

"SVOBCDA", 83 Grand St, Jersey C!ty 3, N. J. 
' ї ї ' t . T Ь п У У і T ПГ L'L - - - 1 - ' - " J - ^ ^ .1.1. . . I - M L . , -- 4 _^ 

ням господарських смуг. Це 
може закінчитися не зви 
чайною своїми розмірами го-
лодовою катастрофою. Пого-
да в степах Казахстану д у ж е 
химерна. Бувають там посухи, 
що спалюють усе. Вистачить, 
щоб цс трапилося цього року, 
і тоді заплянованни збір уро-
ж а ю з цілинних земель, щ о 
ним гак чваняться кремлівсь-
кі можновладці і потішають 
трудящих, зведеться нанівець 
Таким же небезпечним експе-
рнментом с й кукурудзяна ак-
ція. На чорноземі України за-
мість пшениці мають засіяти 
кукурудзу. Коли б цілинна 
акція збанкрутувала, дове-
лося б їстн к у к у р у д з я н і п а л я -
ниці. Очевидно, під умовою, 
що кукурудза вродить. Щ о 
станеться, коли не буде ані 
пшениці, ані кукурудзи? Го-
лод загрожує всьому Совіггсь-
ќому Союзові. Це добро зна-
ють кремлівські можновладці 
І тому роблять запаси. Але` 
не для населення, не для тру-
дящнх. 

Таким чином про всяк ви-
падок хочуть забезпечити сс-
бе і свій біорократнчно-пар-
тійнни та мілітарний апарат 
Щ о станеться з населенням 
Совстського Союзу. їм байду-
ж е ; "як б а й д у ж е було Сталі-
нові, коли 1933 р. з голоду в 
Україні загинули мільйони 
людей. 

О.іег (`тараќ 

Телефонний зв'язок 
почерез океан 

Більше як 7Г) літ ієнуѓ тсле-
графІЧИНВ зв'язок між ‚.старим" 
і ,.новим" світами; від 1903 ро-
ку існуг. радіг.ва сполука мій: 
Квропою й Америкою. А л е 
щойно вперше споруджено телс-
фонічний кабель, що вможлнв-
люс телефонічну сполуку між 
Клеренвіл у Нюфапнлснді та 
Великою Британіѓю. 

Довершено цього діла епіль-
ними заходами трьох країн: Ка-
нади. ЗДА і Британії коштом 
40.000.000 дол. Під час святоч-
них церемоній з приводу затоп-
лення телефонного кабля в о-
кеан висловлено думку, що ця 
подія с „історичним милсвим 
кроком І ще одним доказом 
спільних оеягів вільних націй". 

Момент відчалу каблепого ко-
рабля „Монарх" з порту в Кле-
ренвіл був для праціпників ком-
паній „Кснсдісн Овсрсіс Телс-
комюнікейшси", „Амерікен Тс-
лсфон енд Телеграф Компані" і 
„Врітіш Пост Офіс" наглядним 
доказом здійі-шовання і завер-
шування іхш-о! праці на острові, 
на якому вже двічі відбулися 
подібні історичні події. 

У 1886 р. на тому місці роз-
почато затоплювання телсгра-
фічного кабля. У 1901 р. Марко-
ні там же на острові Нюфавнд-
ленд одержав свій перший 
транс - атлантіАськнй радієвий 
сигнал з Европн. Тепер Д. Ф. 
Бові, президент „Кенедісн Овер-
сіс Телекомюнікейшен". в ході 
церемоній розбив пляшку напов-
нену водою з Гарте Контснт 
- тобто з місця, звідки розпо-

чато телоГрафіінП кабель. По-
pv-ч Д. Ф. Бові стояв С. П. Кд-
вардс. колшпнія заступник мі-
ністра транспорту; він васнажу-
вяв батсріі дла Марконі у його 
першій радісвій спробі. 

Якіцо все буле гаразд, то пе-
ред кінцем 1956 р. буде лякін-
чсно проволіканая днох каблів 
З 36-голосовою спроможністю 
почерез Атлянтійськнй океан. 
Корабель „Монарх" прокладе 
200 миль кабля. а потім поверне 
до Шотляндії за новим ванта-
жсм каблп. Перший кабель про-
клад^ть цього літа; другий — 
чергового 

(„Канадійеька Сцена") 

ЧПТАПТК „О В О В О Д У" 

__нвя_мшвмвквяввшвжшввь. 
j j ПРО НАШУ МПНУВШИНУ j І 
її дітям, юнацтву І дорослим ;' 

оповідає цікава книжка ; 
А. ЛОТОЦЬКОГО 

КНЯЖА СЛАВА 
!; Багато ілюстрьвана книжка. ̀ , j 

що мас 198 сторінок, ;; 
кошту#: лише $1.00. 

Замовляйте в „Свободі": 
"S V О В О D Аи 

P.O. BOX 346, 
JERSEY CITY З, N. J. 

Б У Л Г А Н Ш І Ж У К О В У Ж Е Н Е В І 

Прнбу.тнх д о Ж е н е в а н а конференцію представників чотя-
рьох велнходержав, Булґаніна , Хрущова і Жукова, вітав 
ііінаіщнрськнн презмдевт Маќс ПтІп'ср. Н а ф о т о : Птіп'ср 

між Булі'ашннм і Жуковим 

У Иасаблянці в Марокко шаліє терор 
Касаблянка. — У цьому 

прегарному екзотичному сс-
редземноморському портово-
му місті торговельній сто-
лнці французького Марокко, 
шалів від минулого четверга 
атмосфера революції і теро-
ру. Почалось з того, щ о араб-
ські терористи кинули в чет-
вер бомбу до каварні в евро-
пейськін дільниці міста і вбн-
ли нею шестеро приявннх о-
сіб. Обурення маси европей-
ських мешканців-міста вня-
внлось у вуличних демон-
гтраціях в п'ятняцю, при чо-
му юрба зл інчувала 4-х ара-
бів^ Цей вуличний самосуд 
викликав страшне обурення 
в старій і п е р е н а с е л е ній 
арабській дільниці міста, на-
слідком чого араби зробили 
вуличну контрдемонстрацію 
та' перевели низку дальших 
терористн чних актів. У ву-
лнчннх сутичках м і ж араба-
мн й європейцями, з одного, 
боку та між арабами і полі-
ційно-військовимн відділами, 

Короткі Вістки 
9 В Єгипті на стаціі Бені 

Мазар вискочив з рейок ваи-
тажннй поїзд, при чому згнну-
ло 20 осіб І поранено 5 з-поміж 
мешканців міста, які стояли на 
пероні. 

а Перу привіз із собою з по-
дорожі по Совстському Союву 
іткручений одним і з членів йо-
го почетў фільм. Тепер внсвіт-
ліоіоть його скрізь в Індії: як 
маси совстськнх громадян віта-
ють його ва вулицях, як він о-
глядас зразкові совстські рад-
госпн й фабрики, говорить з со-
встськими достойняками і т. д. 
Цей фільм, пишуть часописи, 
робить більшу пропаганду мос-
ковським большевнкам, як усі 
їх попередні „культурні місіЃ', 
що приїздили з Москви до Ін-
Дії. 

9 Хрнстофорус православ-
ний патріярх александрівськнй 
з юрнсдикцісю на всю Африку, 
відлетів з Каіро з відвідинами 
до московського патріярхаАлек-
сся. Зробив це він всупереч по-
станові Синоду Александрівсь-
кої Православної Церкви, який 
висловився проти такої візити. 

% Протнпкнкн сеґреґаціі 61-
лнх і кольорових осіб в ЗДА 
виграли ще один судовий ігро-
цес: Апеляційний Суд в Рнч-
моиді у Вирджініі рішив, що 
принцип, прийнятий Найвищим 
Судом про скасування відок-
ремлювання дітей у школах за 
кольором шкіри — повинен бу-
тн застосований теж в комуні-
каційннх засобах. В деяких ггів-
денннх стейтах зобов'язував 
расовий поділ в автобусах. 

а Канада облегшнла^експорт 
цілого ряду товарів до некому-
ністнчннх країн, включно з 
бритійською колонісю Гонг 
Конґ. Зате вдержусться надалі 
строгу державну контролю Й 
обов'язок^ діставати дозвіл на 
вивіз товарів до будь-якої' ко-
муністичноі країни. Одною з 
причин такої контролі є м. і. 
острах, щоб деякі американсь-
кі експортери не внкорнстову-
вали Канади, як посередньої 
країни, для вивозу товарів до 
комуністичних країн. 

що стараються завести спо-
кій з д`ругого — згинуло від 
четверга д о неділі вечором 
коло 60 осіб убитими, а кіль-
кадесят осіб ранено. В араб-
ській дільниці французи стрі-
лялн з танків, а з вікон домів 
кидано на поліцію ручні ґра-
нати. Марокканські францу-
зн, які вважають, що Марок-
ко це „їх" краіі, обурені на 
нового французького гене-
рального резидента Жільбср-
та Ґранваля за його буцімто 
завелику „лагідність" у від-
ношенні до автохтонів. Ґран-
валь відбув нараду з пред-
ставннкамн французької ко-
лонії, але пін стоїть на стано-
внщі, що Марокко мусить ді-
статн поширену автономію. 
Відносини у Касабланці тому 
складні, що поруч із мільйо-
нерами, які мають там свої 
резиденції і великі бизнесн, 
живе там маса нуждарів , а 
влада мало турбусгься роз-
в'язанням мсшкальної кризи 
і безробіття. 

9 BUSINESS OPPORTUNITY Ш 

НА ПРОДАЖ 

ВШДОКЛІНКРСЬКНИ 
1ЇИЗІІКС І ДІМ 

.Чистий дохід $600 на місяць. 
STEPHEN SIKORA 

65 Cherry St., Geneva, N. Y 

t 
Д-р Мед. ЄВГЕН ЛОТОЦЬКИЙ 

нар. у Львові 2 червня 1917 p., упокоївся в Возі по 
короткій і важкій недузі 18 липня 1955 р. в Трен-
тоні, Н. Дж. 

Похорони Покійного відбудуться в четвер, дня 
21-го липня ц. p., о 9-ій год. ранку з похор. зааеден-
ия п. Михайла Кошека в ТрентонІ при 981 So. Broad 
St., І Українсько-Католицької Церкви св. Иосафа-
та при 1195 Deutz Ave., на місцевий цвинтар св. Ма-
ріі. Парастас з Панахидою за спокій Душі Покій-
ного буде відправлений в середу, 20-го липня в 7-ІЙ 
ѓод. вечора в каплиці цього ж похоронного заве-
деиия. 

До ласкавої участі у цих сумних обрядах, РІд-
ню, Приятелів і Знайомих запрошує 

горем прибита 
СОФІЯ ЛОТОЦЬКА — дружина 

з донечкою РУТОЮ. 
534 Adeline St., Trenton, N. J. 

t 
Ділимось сумною вісткою з Приятелями, Зна-

йомимИ, Вояцтвом Військ УІІР та всімн учасниками 
Українських Визвольних Змагань, що дня 3-го лип-
ня 1955 року, в шпиталі м. Ст. Павл, Мінпесота, по 
короткій серцевій недузі упокоївся в Возі на 69 
році життя наш Найдорожчий Муж, Батько, Ді-
дуньо, блаженної пам'яті 

Олександер Сергіевич ШЕБЯНІН. 
Покійний був сотником Військ УНР, учасником 

Українських Визвольних Змагань, викладачем вій-
ськової юнацької школи, лицарем ордену Снмона 
Петлюри. Похорон відбувся з Української Право-
славної Церкви св. Володимира й Ольги в м. Ст. 
Павл, Мінн., на цвинтар „Форест" дня 8-го липня 
1955 п 

В невтішному горі: ДРУЖИНА, СИН, 
НЕВІСТКА, ВНУК. 

В першу річницю смсрти нашого Дорогого 
Батька й Мужа, 

бл. пам. КОРНІЯ КУРИЛКА, 
колишнього керівника української школи в Ст. 
Павл, Міннесота й члена Головної Управи С.В.У. 
— буде відправлена ЗАУПОКІПНА СЛУЖБА БО-
ЖА з ПАНАХИДОЮ за спокій душі Спочилого. 
Відправи відбудуться в Українській Православній 
Церкві св. Володимири й Ольги в м. Ст. Павл, 
Мінн., В СУБОТУ, 28-го ЛИПНЯ 1955 P., о годині 
10-ій ранку. Повідомляючи про цс Українське Гро-
мадянство міст Ст. Павл та Мшиеаполісу, а особли-
во наших Приятелів і Знайомих, просимо про сиіль-
иу з нами молитву. — В тяжкому горі: 

ДРУЖИНА з ДІТЬМИ 

На продаж 
МОЛОЧНІ ФАРМП, 

великі 1 малі, деякі в украінсь-
кій колонії. 

Також продасться т а в є р я н, 
крамниці, Гаражі І газолінові 
станції. За подробицями 1 ціною 
писати по-англійьки до: 

С. J. HIRSCH, Broker 
Abbotsford, Wis. 

Нарід наш славиться 
своїм мистецтвом. 

ОБОВ'ЯЗОК. 
Тож найкращі зразки народніх 

вишивок знайдете ва 
10 аркушах 

„Українських Узорів" 
О. НЧІЛКП. 

Ціна $1.60. 
Висилав: 

' SVOBODA 
83 Grand St - Jersey City. N. I 
v^AS^J_y^yXSi^_yV^NS_y44^^Vi_yV 

Вступайте в члеия УкраїнсЬ' 
кого Народного С о ю з ў і 

НОВЕ ВИДАННЯ! 4 
В. АНТОНЕНКЛ-

ДАВИДОВИЧА 

ЗЕМЛЕЮ 
УКРАЇНСЬКОЮ 

Збірка мистецьких репорта-
жін з подорожі по Україні 

в 20-ях роках. 
Книжка в гарній полотняній 

оправі, 164 сторін. 
Ціна $1.70 

Замовляти: 
"SVOBODA" 

83 Grand St., Jersey City 3, N.J. 
j 

В другу річницю смертн 
бл. п. Д-ра ІВАНА РОҐУЦЬКОГО 

адвоката зі Самбора 
підправиться дня 21 липня ц. р. о год. 8 рано в греко-кат. 

Церкві св. Юрія в Ню Порќу прн 7 пул. 
ПОМИНАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ 

на яке запрошують Кревних, Друзів 1 Знайомих 
ДРУЖННА 1 СІШ. 

MISCELLANEOUS 

АААААААААААААА 
Телеф. СН 7-4051 (до 9 P.M.) Телеф. СН 7-4051 

СПЕЦІАЛЬНІ ДНІ ВИПРОДАЖУ 
В ГАРТФОРДІ! 

ТІЛЬКН В ЦЬОМУ ТИЖНІ! 
Найновіші алюмінійові комбіновані охоронні 

ВІКНА І ДВЕРІ. 
Комплетна інсталяція — Достава до 2 тижнів. 

10 ВІКОН ) еГк Розмір рами вікон 
до 40x80 

Гозмір дверей до 36x84 
2 ДВЕРЕЙ Г249 - 5 0 

WINDOWS —S?2 Value 
# Triple Action 
# Fully Extruded 
в Fineer-Tip Control 
# SelfStorinc 
# Tamper Proof 

DOORS — $80 VALUE 
9 Aluminum Frame 
л Door Check and Chain Check 
в 2 Glass and 1 Screen Insert 
a Fully Guaranted 14716" thick 
в Heat Treated - Will Not Bend 

- БЕЗ ЗАВДАТКУ. 4 
в комфортовім, холоднім 

на паливі цієї 

^ З РОКИ СПЛАТИ 
Набудьте це, щоб жити 
домі — щадите щонайменше 'МУ'ѓ 
____!_______ 
JOHN ARTHUR'S WINDOW PRODUCTS 

491 NEW BRITAIN AVE., HARTFORD, CONN 
Call CH 7-4051 Call Sundays Til 7 PJH. 
(Anytime Until 9 P.M.) Call CH 7-4051 

Т А Р З А Н , ч. 3502 . Вночі. 

TARZANJ CROUCHED RDC A-w 
TW_r QUICKEST ANP SUZE6T 

ATTACK: Ot= THE JU^gtE BEAST-' 

Тарган присів до скоку — 

найі^вн^циоі і найуспішнішої 

атаки бестії з джунглів — ' 

- виѓ SOME $иетв 
вЕиЄЕ WAfZNEP THE SENTRY. 
НЄ LEAPEP ТОНІЗ ЯВВТ . 

ANP PACED THE APS'MANf 

— але витончений змисл 

остеріг вартового. Він присів 

і дивився у вічі мавполюди-

н и ! 

Очі араба спалахнл-.ти стра-

хом, коли Тарзан крикнув і 

скочив. 

Ш ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ Ф 

АРКА, 48 Е. 7-ма вул. 
Њо Иорк (GR. 3-3550) 

на бажання висилає 
всім 

дарові каталоги. 

Р О З Ш У S ш 
Пошукую ЗОФІЮ КУРІЛЕЦЬ 
та П брата МИРОНА. Голоси-
тись на адресу: 

IWAN RUCZNYK 
713 — 4th Street V 

Grand Rapids, Michigan 

ВАКАДП 

ВІДПОЧИНОК у N. HEM PS HIRE 
WHITE MOUNTAINS 

Дешеві катеджі із повним ком-
фортои у лісі 100 акрів, прн до-
розі U. S. 3. Пишіть: 

HALATYN'S CABINS 
R.FJ). 1, WhHefleW, N. Hampshire. 

a FARMS FOR SALE _jj 
250-AKP. фарна Щ м. від Nor-
wich, N. У., 11-KIMH. дім, 36x100 
ft., стайна на бетоновім фунда-
менті, машинерія І бічні будив-
ки; місце на 100 шт. худоби. Са-
ма молочна стайня с варта тої 
ціни. Coleman 6с Jackson, A'neys, 
6 S. Broad St., Norwich, N. Y. 

150-акр. фариа, нова стайня, cafl-
ло, комора ва зерно, стайня на 
безрогн, модер. 8-кім. фари, дім, 
вода, огрівання,'5 хвл. до села, 
худоба 82 Black AnRus, ялівки, 
нова ферм, машинерія, 'Water 
Rights in Deed. Продасться всю, 
або частинами, досконалі шко-
лн. З уваги на недугу продаж 
прискорена. Е. L. Porter, Broker, 
Coxsackie. N. V. T e l : 6-5482; 
ORange, N.J. 5-9114. 

218 АКРІВ, Чудов. 9- кімн. дім. J 
2 лазнички, 1 туш, всі удогід-

вення, 230 ft. криниця, новий дім . 
на молоко, 2 стайні, комори. 40 
шт. худоби, комлл. влаштування, 
троќн, трактори й інш. 25 ШТ. 
худ., 1 бугай, провірені расові 
дійні корови. Холодільннки. Все 
влаштування. Огляньте, Вла-
сннк відходить. $18,000, хоча 
варта більше. WAYNE FARM 
AGENCY, Great Bend Road, H. M. 
CLAPPER, R. E. S., Susquehanna, 
Pa. 

. 
125-AKP. ФАРМА, рівна земля, 
35 переділ, в стайні, трактор, 
машинерія, електр. холодільня 
молока, 25 шт. худоби Holstein, 
6-кімн. дім, лазличка, джерел, 
вода, електр. помпа для дому 1 
стайні. $15,000^4J500 завдатку. 

С. МагпсІІ. Bkr. Sidney, N. Y. 
Phone 7988. 

REAL ESTATE 
Площі код озером, повна ціна 

$600, $60 завдатку і $12 м і с 
Слідкуйте за означеними вка-
зівкамн озера прн State High-" 
way 23, одна миля після Ham-
burg, N. J. За докладними ІИ; 
формаціями кличте: Waverly 
3-4397 або Decrfleld 4 1907. 

Купуйте в Підприємствах, 
що оголошуються 

а ‚Х}вођопУ 
MISCELLANEOUS 

Dr. BOLESLAW SERBAN 
О к у л і с т 

Баданяя ‚очей. 
Щоденно від 10-6 

в п'ятницю до 8-ої вечора. 
в бюрі 166 Newark Avenue 

тфв Bay S t , Jersev City, N. J. 
Тел. HEnderson 2-8543 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

О б с л у г а Щ и р а і Ч е с н а 
Oar Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

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

I EStex 5-5555 

ІВАН БУНЬНО 
; У К P . П О Г Р Е Б Н И К 

Обслуга чесна 1 найкращі 

цшн пристУпш 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

A Embalmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5to STREET } 
New York City 

Telephone: GRamercy 7-766! 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 
Заяямасться похоронами 

a BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-
тура. Модерна каплиця 

до ужитку'даром. 

Peter Jarema 
129 EAST Till STREET 

NEW Yosac,H. Y. 
Т а : ORchard 4-2568 

щрт 

-. 


