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КІФОВЕР ПЕРЕМІГ 
СТШЕНСОНА 
В MIHHECOTI 

КІФОВЕР ЗДОБУВ 28 ДЕЛЕГАТІВ, А СПВЕНСОН 
ТІЛЬКИ Д В А ; РЕСПУБЛІКАНСЬКІ Д Е Л Е Г А Т И — 

ПРИХИЛЬНИКИ П Р Е З И Д Е Н Т А А П З Е И Г А В Е Р А 
Мінеаполів, Шннесота. — 

В правнборах в стейті Мінне-
сота по раз перший зміряли 
свої сили обидва демократич-
ні кандидата на президента 
Адлей Е. Стівеасон і сенатор 
Ест."с Кіфовер, і тону вся 
країна з зацікавлення очі-
кувала внсліду цього зма-
гання. Досі прогошено не-
повні висліди виборів, але і з 
них виходить, пдо сенатор Кі-
фовер великою більшістю пе-
реиіг свого противника, здо-
буваючн аж 28-ох делегатів, 
а за Стівенсоном залнщилн-
ся б тільхн г о л о с и двох 
делегатів на Демократичну 
Номінаційну Конвенцію. В 
цьому першому змаганні зав-
важили цікаве явище, а саме 
те, що в традиційно республі-
панських виборчих округах 
-велику СЌІЛЬКІСЃЬ голосів від-
дали виборці на Кіфовера. 
Це явище пояснюють подвій-
ним способом: 1 Можливо, 
що республіканські виборці 
невдоволені з теперішньої по-
літнкн свого уряду в фариер-
ській програмі, і тому голо-
сувал:: на Кіфовера. Кіфовер 
як виходило з тимчасових ви-
ббрчих внслідів, вів перед са-
ме ж сільських районах, а Сті-
венсон мав перевагу в місь-
кжх виборчих округах. 2. Та 
деякі політичні спостерігачі 
гадають, що республіканці 
поручнлн своїм прнхнльнн-
кам голосувати на Кіфовера, 
.в цих перших правнборах, в 
яких виступають проти себе 
обидва демократичні каядида-
тн, щоб перемогти Стівенсона, 
який був би грізнішим про-
тивяпком Айзеш`авера в за-
гальннх виборах, як малові-
в ід омий загалові виборців се-
натор Кіфовер. Стейт Мінне-
сота дозволяє виборцям в 
правнборах голосувати на 
будь-яких кандидатів і респу-

бліканські виборці могли ско-
ристати з цього та масово го-
лосувати на Кіфовера. В по-
літичних колах думають, що 
поразка Стівенсона матиме не-
хольний Для нього вплив, і 
дехто почніте сумніватися, 
чи Демократична Крайова Но-
мінаційна Конвенція найме-
нус ного на демократичного 
кандидата на президента 
другий раз, після того, як він 
програв вибори в 1952 році, і 
тепер не мас симпатії серед 
виборців, як це виявляють 
перші правиборн. Кіфовер 
виступив проти провідників 
своєї партії з закидом, що во-
нн підтримують Стівенсона і 
виступають проти нього (Кі-
фовера), але досі в правнбор-
чій кампанії обох демокра-
тичннх кандидатів' не було 
гострішої суперечки. Обидва 
вони виступають проти рес-
публіканського уряду і під-
креслюють невдачу в фар-
мерській програмі, підтрвму-
ванкя урядом великих під-
прнсмцІЕ, та невдачу в закор-
донній політиці. Коли Стівен-
сон довідався, що його про-
тивник здобув аж 28 голосів 
делегатів, ґратулював успіху 
Кіфоверові, і заявив, що не 
змінить свого пляну виборчої 
кампанії в інших правнборах. 
Республіканці могли частнн-
но голосувати і на Кіфовера, 
бо з їхньої партії кандндус 
тільки президент Айзенгавер. 
І це голосування на Айзенга-
вера було тільки змаганням 
за по'пулярність` і не. мало 
практичного значення. Та се-
натор Вільям Ф. Новленд, я-
кнй був зголосив свою кан-
дидатуру ще перед тим, поки 
Айзенгавер рішився канднду-
вати, не відкликав був своєї 
кандидатури в МіннесотІ, і де-
яка частина республікая-
ськпх виборців віддала свої 
голоси і на Новленда. 

До агаються зміни системи Колегії 
Електорів 

Вашингтон. — Сенат про-
цонус змінити перестарілу сн-
стему вибору Колегії Електо-
рів, яка внбнрас президента 
ЗДА. Наради над законопро-
сктом про зміну Конституції 
мають початися після ухва-
лення фармерської програми. 
Щоб перевести зміну консти-
туції, потрібна більшість двох 
третіх присутніх сенаторів у 
Сенаті і після того три четвер-
ті.з 48-ох стейтів мусіли б ра-
тяфікуватн нову поправку до 
Конституції. Згідно з тепе-
рішньою системою, обидві 
партії ставлять стільки кан-
дпдатів на електорів в кожно-
му стейті, скільки даний 
стейт мас сенаторів і конгрес-
менів. Вибраними на електо-
рів. с кандидати тісї партії, 
яка дістала більпгість у за-
гальннх виборах. Новий за-
конопроскт в цій справі пе-
редбачас два способи вибору 
електорів, і кожний стейт міг 

4 бя собі вибрати один із них: 

1. Щоб була справедливість, 
новий законопроект передба-
час розподіл числа електорів 
пропорційно до того, скільки 
голосів дістали партії в за-
гальних виборах. 2. Інший 
спосіб проекту с вибирати 
електорів таким самим спо-
собом, як вибирається сена-
торів і конгресменів, це зна-
чять під час загальних вибо-
рів до Конгресу. Коли б на-
віть прийнято цю поправку 
до конституції, то цього року 
вибирали б президента ЗДА 
за старим способом. За про-
скт зміни теперішньої систе-
ми вибору електорів досі ви-
словилось 50 сенаторів, але 
цього замало, бо для зміни 
конституції треба більшосте 
двох третин сенаторів і ратн-
фїкації п р и н а й м н і 36-ома 
стейтами. За зміну системи 
вибору електорів висловлю-
ються всі демократичні сена-
торн і деякі республіканські 
(Карл Мундт, Томас Е. Мар-
тин). 

В АМЕРИЦІ 

ГУВЕР ЗА АСППІУВАШІЯМ 

Џ Точно па 10 березня, в день 
св. Иоснфа, до Сан Хуан Ка-
пістрано в Каліфорнії вернули-
ся з теплих країв ластівки. Во-
ви роблять це вже 142-ий рік. 
і ніколи не помиляться ані на 
один день. ЦІ'ластівки масово 
перебувають в місії, яку засну-
вав о. Джуніперо Серра в 177S 
році 

ф Федеральне Лоро Інвестн-
ґацій поставило на список „10-х 
найбільше пошукуваних зло-
чинців" ДжейМса І. Фагерті, 
який в 1950 році брав участь в 
нападі на банкову фірму Брінк-
са в Бостоні, під час якого по-
грабовано 1,218,211 долярів. Ін-
шнх учасників нападу вже заа-
рештовано. 

ф Такого великого снігопаду, 
як в останніх днях, не було в 
Ню Иорку впродовж вісьмох 
років. Поліція поблажливо ди-
ввться на те, що снігові кучугу-
ри ще Й досі яе усунені з хідни-
КІВ. 

ф Айзенгавер переслав вінок 
квітів на могилу президента 
Гровера Клівленда в 110-ті ро-
ковяня з дшг-бвго народженця. 

Гріб Гровера Кліплснда знахо-
диться в Прннстоні, Нк)Джерзі 

ф Перший атомовяй підвод-
ннй човен „Навтіліос" відплиі 
до Мехіканської затоки, а на 
Великдень мас прибути до Ніс 
Орлінсу, Луїзіана. 

ф Під час осталльо! епігоні, 
в східніх стсйтах мешканці де-
якнх місцевостей не пригаду-
ють собі такого великого сніго-
паду. І так, у повіті Рокленд 
вперше за 56 років нападало аж 
15 палів снігу. 

# Департамент рільпяцтвя 
передбачає, що цьогорічна про-
дукція молока в цій країні ста-
новнтиме коло 127.000.000,000 
фунтів. Це буде рекорд в про-
дукціі молока, бо минулого ро-
ку вяпродуковано його 123,500,-
000,000 футѓѓів. 

ф Новий японський амбаса-
садор в ЗДА. який почав уряду-
вати в Вашингтоні 2 березня, 
вперше відвідав Ню Иорк, де йо-
го управа міста приймала сні-
данком в готелі „Валдорф-
Асторія". Амбасадор Массай-
укі Тані говорив про тісні зв'яз-
кп між ЗДА і Японією. 

ЗДА ЗАЖАДАЛИ СКЛИКАННЯ РАДИ 
БЕЗПЕКИ У СПРАВІ СЕРЕДНЬОГО СХОДУ 

Виконуючий обов'язки державного секретаря Герберт Гувер, 
мол. (зліва) обстоював під час конференції з членами Кои-
ґрссової Комісії Закордонних справ пропозицію Айзеига-
іера асигнувати на допомогу' Для закордону 5 більйонів 
долярів. Па фото: Гувер розмовляє з адміністратором між-
.шродної допомоги Джипом В. Гол.тистером (посередині)! 
і конгресменом Джсмсом II. .Ричардом (демократ), г`оловою 

комісії. 

Страйк в Корпорації Вестінґгавз Електрик 
закінчився по 156 днях 

Вашингтон. — Затявший 
страйк робітників у фабрн-
ках Вестінґгавз Електрик 
Корпорейшен закінчився у 
вівторок 20 березня по 156 
днях тривання. До згоди 
прийшло після того, як Ін-
тернаціональна Юнія Елек-
тричннх Робітників пршіня-
ла запропонований ще пе-
ред двома тижнями пред-
ставннками уряду компромі-
совий проект п'ятирічного 
контракту, в якому узгляд-
нсно здебільша всі домаган-
ня робітників. Страйк у фір-
мі Вестінґгавз, в якому бра-
ло участь 55,000 робітників, 
був найдовше т р и в а л и м 
страйком на протязі остан-
піх двадцяти років.- Пред. 

ставниќй Інтернаціональної 
Юнії Блектрнчних Робітни-
ків погодилися на умози 
контракту після 26 годин 
безперервних нарад з пред-
ставннками Вестінґгавз Е-
лектрик Корпорейшен. Кор-
порація втратила через 
страйк около 300,000,00 доля-
рів у продукції і робітники 
понад 90.000.000 заробітної 
платні. За прийняттям кон-
тракту голосі'вало 33.273 рот 
бітників, проти — 5.932. До 
праці вернеться, як тільки 
будуть відкриті знову фаб-
рикн, 45.000 робітників,, а 
10.000 із спілки Об'єднаних 
Електричних Робітників му-
сять ще чекати на підпнсан-
ня договооу з керівництвом 

-корпорації. 

Пропонує евакуацію до бомбосховищ на 
периферіях міст 

Вашингтон- — Атомовнй 
фахівець Ралф Е. Лепп зізяа-
вав на Підкомісії для Справ 
Цивільної Оборони в Палаті 
Репрезентантів і заявив, що 
треба з м і н и т и теперішній 
пляи протилетуиської оборо-
нн і не евакуювати людей да-
леко поза загрожені місця, 
тільки до бомбовнщ на пери-
феріях великих міст або про-
мисловнх районів. На думку 
цього науковця людина мас 
шанси на 60% пережити 
експльозію водневої бомби, 
яка мас силу 20 меґатонів, 
коли находитиметься в цсмсн-
товому бомбосховищі о відда-
лі п'ятьох миль' від місця екс-

пльозп, в звичайному домі в 
віддалі 10-х миль, або на від-
крнтому місці, віддаленому на 
13 миль. Тому, на думку Леп-
па треба будувати бомбосхо-
вяща довкола загрожених 
раііоніо у віддалі п'ятьох і 
більше миль. Тон сам науко-
вець твердить, що внаслідок 
експльозії водневої бомби лю-
ди мусіли б залишити на 
кілька років той район, в яко-
му була експльозія, бо радія-
ція загрожувала б їхньому 
здоров'ю. Ті люди, які щас-
ливо переживуть водневу екс-
пльозію, мусять довше як 36 
годин залишитися „під зем-
лею", щоб не бути виставле-
ннми на атомову радіяцію. 

Волтер пропонує продовжити дійсність 
невикористаних іміґраіџйних віз на 1957 рік 

Вашингтон. — Конгресмен 
Френсиз Е. Волтер, провідна 
особа в Конгресі в іміграцін-
ннх справах, запропонував, 
щоб продовжити дійсність 
Акту про допомогу втікачам 
з 1953 року в той спосіб, що 
невикористані візи можна бу-
де видавати і після 31-го гру-
дня 1956 року, значить ре-
ченця, до якого мало бути 
зреалізоване допущення до 
ЗДА 209.000 осіб. Конгресмен 
Волтер був досі нанзавзяті-
шнм противником будьякпх 
змін і поправок у згаданому 
акті і ного пропозицію назн-
аають великою концесією 
іля уряду в спразі злібера-
пізування постанов згадпно-
го Акіу про допомогу ВТІка-

чам. Державний секретар 
Доллес заявив недавно, що з 
огляду на адміністраційні 
труднощі не можна буде 
здійснити в передбаченому 
Актом реченці видачі віз для 
всіх 209.000 осіб і 50.000 осіб 
мусітиме зрсзнґнувати з іміг-
рації до ЗДА. Пропозиція 
Волтера, якщо буде приііня-
та Конгресом, усувас ці труд-
нощі. Разом а цим Волтер за-
лвнвсл проти такого чи ін-
шого продовжування дійсно 
ста . Акту про допомогу вті 
качам. Він висловив теж свік 
спротив проти того, щоб роз-
датн незикористаиі візи імі-
грлнтпм з інших, непередба-
Чснях Актом країн, як на 
приклад Греції чи Італії. 

Об'сднані Нації. — З'сдн-
нені Держави зажадали не-
гайного скликання Радн'Без-
пеіш Об'сднаних Націй для 
розглянення воєнної небез-
пеки, що грозить на СЄІКЇД-

ОН ген. Снрнса. В америкаН: 
ській ноті прнгаду(.ться пре-
шті постанови Ради Везпе-
ки з пересторогамн й закли-
камн під адресою різних дер-
нсав Б.чнзького н Середнього 
Сходу. Внаслідку ЦЬОГО жа-

ньому Сході. Коротку ноту відання ЗДА, Рада Безпеки 
Дій справі передав у півто-
рок 20 березня вечером пред-
ставннк ЗДА в Об'сднаних 
Націях амбасадор Кебот 
Ладж англійському репре-
зентантові Пірсонові Діксоно-
ві, який в березні с головою 
Ради Безпеки. Американсь-
ка нота, зажадавши постави-
ти%на денний порядок „Па-
лестннську справу", мотивує 
`вос домагання фактом ‚‚зро-
ггаючого напруження в ос-
танньому розвитку подій в 
Палестинському обширі, які 
мо'жуть наразити на небезпе-
ку збереження міжнародного 
миру і безпеки". Американ-
ська нота стверджує, що без-
упинно переводиться пору-
шування постанов військово-
го перемир'я між Ізраїлем і 
його арабськими сусідами та 
що зацікавлені там сторони 
не здійснюють рекомендацій 
голови Перемнрчої Комісії 

мала б зійтися в четвер або 
п'ятницю цього тижня, дар-
мащо інші держапи хоті.чи б 
скликання Ради Безпеки що-
йно в найбли`жчому тижні. А-
мернканські часописи зверта-
ють увагу, що цю ноту зголо-
снли тільки З'сдннені Дер-
жавн та не подають причини, 
чому псі три західні велико-
держапи не анетупнля u цій 
справі спільно, хоч їх репре-
зентантн у Вашингтоні устій-
нилн в останньому часі спі-
льну політику в цій справі. 
Вони мають виступити на 
Раді Безпеки — впевняє пре-
са — з внеском, щоб на Се-
редній Схід виїхав генераль-
ннй секретар Гаммершилд із 
штабом співробітників і склав 
Раді Безпеки не тільки зві-
домлення про тамошні відно-
сини, але й конкретні піюпо-
знції про мирну полагоду 
кризи. 

ЗДА ПІДТРИМУЮТЬ 
ФРАНЦІЮ У ПІВНІЧНІЙ 

АФРИЦІ 

На Кипрі продовжуються турецько-грецькі 
бійки 

Нікозія. — У відплату за 
недільний погром, що його 
греки перевели на турках в 
місті Васнлія,турки в столиці 
Нікозії вибивали вікна в 
грецьких крамницях та побн-
вали окремих греків на ву-
лицях турецької дільниці Ні-
коаії. У тому місті на 60.000 
всіх мешканців — турки ста-
иовлять одну четвертину на-
селення, а греки три четвер-

міста. Важко побито грець-
кого фотоґрафа-кореспонден-
та, що робив світлини з ту-
рецькнх протнгрепькнх заво-
рушень. Турецькі ‚відплатні" 
акти діялись на очах турець-
кнх поліціянтів, які не інтер-
веніювалн; а також англійсь-
ка поліція встрявала в ті 
бійки очевидячки пнняво й 
неохоче, не дуже боронячи 
греків проти турків. Керівник 

Париж. — З'сдннені Дер-
жавн „з цілого серця підтри-
мують Францію в її пошукай-
ках знайти ліберальні роз-
в'язки" в Північній Африці 
— заявив американський ам-
басадор в Парижі, С. Даглас 
Діллон у великій промові, 
яку він Виголосив у вівторок 
20 березня перед Т-вом Фран-
цузької Дипломатичної Пре-
сн. Американський амбасадор 
нав'язав до недавніх голосів, 
що залунали у Франції, про 
здогадне неприхильне відно-
шеиня американського уряду 
до Франції, що мало прояви-
тнся ніби в осаиітненні її в 
її боротьбі з революційним 
рухом в Північній Африці. 
Діллон заявив, що це рішу-
че не відповідає правді і по-
лягас на непорозумінні. Зо-
крема Діллон так само рішу-
че заперечив, наче б Амерн-
іса хотіла „заступити" Фран-
цію в північиоафрнканськнх 
країнах, коли б Франція там 
„опорожнила місце" — як на 

прийде до „ліберальної роз-
в'язкя". Діллон підкреслив 
бажання ЗДА жити в прияз-
ні з Францією і мусульман-
ськнм світом. Він кількакрат-
но говорив про потребу „лі-
беральної розв'язки". Амери-
канський амбасадор славив 
Францію за її працю, яку во-
на вклала в північно-афри-
канські країни, чи то в сані-
т а р н і й , чи цнвілізаційній 
ділянках, та підкреслив пере-
бування 1,200,000 французів 
поруч із 8,000,000 тамошніх 
мусульман. Американський 
амбасадор натав рўвав , ті 
„зовнішні" чинники, прозоро 
натяќќўвши на Москву, які 
старалися „підірвати фраи-
цузьку позицію в цілій пів-
нічній Африці". Діллон за-
кликав французів відрізняти 
дійсних приятелів Франції 
від дійсних її ворогів. Він на-
таврував також ті голоси 
преси, які необережно сіють 
непорозуміння, неправильно 
пояснюючи позиції амери-

це прозоро натякнув недавно канської політики. — Фран 
в своїй промові французький 
міністер закордонних справ 
Піно. Американський амбаса-
дор- пригадав, що ЗДА зав-
ждн підтримували Францію 
на терені Об'сднаних Націй, 
коли впливали туди проти 
неї скарги за її політику в 
Північній Африці, та що 
Америка негайно вислала 
була Франції гелікоптери, ко-
ли Франція хотіла купити їх 
для своїх військових цілей. 
Уряд З'єдиненнх Держав з 

цузька преса принесла про-
мову американського амбаса-
дора на передових місцях, як 
велику політичну подію. Від-
гук цієї заяви американсько-
го амбасадора, відомого прн-
ятеля французів, надзвичай-
но прихильний. Зате дуже 
неприхильно з а р є а ґ у валн 
відразу альжирські арабські 
націоналісти. їх пропідішк, 
Гаджі Мессалі, тепер під до-
машнім арештом у Франції, 

^пвт, як, зрепггсю в' ц†лості І турецької партії 'на Кипрі,— 
населення Кнпру. Найбільш І лікар д-р Фазі Кучуќ, кілька-
потерпілн грецькі крамниці І кратно закликав через радіо 
й фірми та окремі уряди гре-1 до спокою та запевняв, що 
цьких професіоналістів, по-1 сплітки пію розміри погрому 
ложені в турецькій дільниці в Васнлії перебільшені. 

Неру приїде в липні до Вашингтону 
Ню Делі. — В столиці Ін-

дії офіційно оприлюднено, 
що прем'єр Джаварял Неру 
прибуде в липні ц. р. до Ва-
шинггону з офіційними від-
відинами на запрошення пре-
зидента Айзенгавера. Хоч рі-
шення про подорож до ЗДА 
індійського прем'єра свідчн-
ло б ніби про покращання 
американсько-індійськнх вза-
смнн, чи про бажання покра-
щати їх, проте в той самий 
день, на кілька годин перед 
згаданим офіційним комуні-
катом індійського уряду, Не-
ру виступив в індійському 
парламенті з новою атакою 
проти Заходу. Він ствердив, 
що розмови, що їх він пере-
вів в останньому часі з різ-
ними західнімн державними 
мужами (державним секрета-
рем Доллесом та міністрами 
закордонних справ Англії і 
Франції) не захитали дав-
нього його переконання, що 
західні в і й с ьково-політнчні 
б льоќн с „загрозою для мн-
ру". Зокрема Неру знову на-
кннувся на Південно-східній 

Азійський пакт, що його дер-
жавн радили з початком цьо-
го місяця в Карачі. Ті нара-
дн Неру назвав якраз най-
краіцим доказом прапнльнос-
тн ного негативного погляду 
на „військові союзи". Неру 
ображений, що 8 держав за-
явнлн в Карачі спою солідар--

ність з Пакістаном у справі 
Кашміру, дармаіцо вони зро-
билн це в нпнделікатнішій 
формі, поручнвши полаго-
дження цієї спірної індійсько-
пакістанської справи на те-
пені Об'сднаних Націй або в 
безпосередніх пакістансько-
індінськнх переговорах. Неру 
знову жадав визнання кому-
ністнчного режиму п Китаї і 
допущення комуністичного 
Ќпѓаю до Об'сднаних Націй, 
передання китайським кому-
ністам прибережних островів, 
злікпудування портупальсь-
кої адміністрації в Гоя та 
прихильнішої постави до 
„зміни політики", яка ніби 
зайшла в Совстському Союзі. 
Всі ці справи якраз станов-
лять площину спору між Ін-
дісю і Заходом. 

назвав виступ американсько-
найбільшим в д о в о л є вням І го амбасадора Діллона „за-
прийняв до відома злагоду, Іпереченням американських 
що ЇЇ'осягнула Франція в од- Ідемокро.тциииіь^р^диціп" то. 
ного боку та` Марокко" ft "Ту- раохотою` для поведення „то-` 
нізія з другого, І еподівасть-1 тальної війни" проти фран-' 
ся, що так само в Альжярі І цузького колоніялізму. 

Хрущов скидає вину на Сталіна за насильну 
колективізацію селянства в 1930 році 

Ню Иорк. — Редакція ню-
йоркського щоденника „Ню 
Иорк Гералд Трибюн" відбу-
ла 23-хвнлннну телефонічну 
розмову з шефом свого бюра 
у Москві В. Дж. Катлером й 
її одержала від нього низку 
нових інформації! в справі 
протисталінської к а м п анії, 
започаткованої — як кажуть 
— на ХХ-му з'їзді комуніс-
тичної партії СССР. Згідно з 
цими Інформаціями і даними 
з інших джерел, сьогоднішні 
„колективні" верховоди Со-
встського Союзу видвигають 
проти померлого Сталіна об-
вннувачення, що він пляну-
вав зліквідувати Хрущова, 
Молотова і навіть Ворошнло-
ва і що він зліквідував три 
четвертих делегатів, учаснн-
ків одного із комуністичних 
з'їздів за те, що вони поста-
внлися критично до його по-
літнкн. В дальшому, ннхо-
днть, з цих інформацій, що 
прославлюваннй донедавна 
„батько народів" і їх „сонеч-
ко" Сталін зліквідував під 
час різних чисток тисячі со-
вєтських громадян і що це 
Сталін був спричинником на-

свльної колективізації селян-
ства в 1930 році. Розвінчують 
тепер Сталіна і як „геніяль-
ного полководця", стверджу-
ючи, що він б}"в спричинни-
ком велетенських цілком не-
потрібннх втрат серед насе-
ления і в червоній армії під 
час другої світової війни. У 
зв'язку з цими новими „реве-
ляціямн" про антисталінську 
кампанію Хрущова і Булґа-
ніна. в поінформованих ко-
лах ЗДА пригадують, що на-
снльну колективізацію се-
лянства здійснював на Ук-
раїні в 1930-х роках не хто 
інший, а саме Хрущов і що 
він був спричинником зни-
щення українського селян-
ства, масових депортацій ук-
раїнців на схід й органїза-
тором голоду, у висліді яко-
го на Україні померло голо-
довою смертіо понад 6 міль-
ііонів людей. Дехто пригадує 
теж, що криваві розправи з 
в'язнями по концентраційних 
таборах, зокрема такі, як 
жорстока масакра 500 жінок 
у Кінгїрі, відбулися вже по 
смерти Сталіна і за „воло-
діння" Хрущова. 

ВЕСНА — ПІСЛЯ СНІГОВИХ БУР 

Бюро погоди в Ню Йорќу не передбачило 
останньої сніговії 

Ню Порк, Н. П. — Бюро 
погоди в Ню Иорку оправду-
сться, чому воно не передба-
чнло останньої сніговії в ме-
трополії і повідомляло насе-
лення тільки про „хмарну по-
году", вітер та принагідний 
сніг". В дійсності ж цілий 
день падав сніг, а сильний 
вітер спричинив таку сніго-
вію, якої жителі Ню Иорку 
не бачили вже вісім років. — 
Керівник Бюра погоди Ер-
нест Дж. Крісті заявляє, що 
його установа не с всезнай-
ком. „Завбачування погоди 
це не наука". Воно заснову-

сться також на досвіді і осо 
бнстнх оцінках людей, які 
завбачують погоду. Дві осо-
бн, які завбачують погоду на 
основі того самого матерія-
лу, можуть прийти до різних 
висновків. При завбачуванні 
погоди грають ролю такі 
чинники, як вітер, тиснення 
повітря, і т. п., і тому змате-
матичною точністю завбачн-
ти погоду хіба може сам 
Бог, бо, непередбачені людн-
ною причини, можуть рап-
тои змінити напрям вітру 
або температуру, і внаслідок 
цього зміниться погода. 

' -ЧИЄ' - - ` ' Ґ "‚v-- ^fc- t 

He зважаючи на тяжчі сніги і морозні ночі з-під снігу по. 
шли прориватися вже перші цвіти — крокуси. 

В С В І Т І 
# Совстгьі.'іій Союз заплатив 

З'сдннсним Державам Америки 
половину вимаганого амернкаи-
ським урядом відшкодування 
за зістрілення совстськнми ин-
щильниками американського лі-
така її червні мни. року (нал 
морем Берінґа). Сопстський чек 
на суму $724,947.68 передано 
державному департаментові ра-
зом Із нотою, в якій совстськип 
уряд далі тиерднть, що амера-
кавськнй літак порушив суве-
ренність совстськоі повітряної 
території. 

ф І`л ндік ьі.нГі уряд погодив-
ся визнати за французьким 
прикладом незалежність Марок-
ко і неподільність мароккансь-
коі території. 

Ф На пограляччі Пуяджабу 
прийшло до сутички між війсь-
ковими з'сднаннями і Пакіста-
ну. Бій тривав майже цілу добу. 
З індійського боку був один 
вбитий 1 дванадцять ранених. 
Пакистанський уряд твердить, 
що індійці вбили десять пакіе-
танських вояків і поранили 18. 

ф Принц Ернст Рідіґер фон 
Штарсмбсрґ, колншній віце-
канцлер и австрійських уря-
дах Дольфуса 1 Шушнінґа. 
останніх урядах перед „вишлю-
сом", себто прилученаям Авст-

ріі до гітлерівської Німеччини, 
— помер у Форальберґу в Авст-
ріі на Лв-му році життя від сер-
цсвого удару. Це була цікава 
авантюристична постить новіт-
кього часу: як організатор і ко-
маидаят напіввійськової органі-
плціі „Гаймвер" в Австрії, він 
користувався підтримкою Мус-
соліні. розбив соціялістнчиий 
..Шуцбунд", від Птлера втік до 
Франції і вступив до фран-
цузькоі армії, після чоіх) був за-
сланнй до Конго. Потім жив у 
Південній Америці 3 одною 
дружиною, княжною з роду, 
розвівся, друга, акторка Вурґ-
театру у Відні, померла 1949 р. 

Џ Грецький уряд дуже боіть-
ся, т'`о конфлікт з Англією в 
справі Кнпру не використали 
комуністи. Тому, головно під 
натиском короля Павла, грець-
кий уряд рішився взяти участь 
своїми підводними човнами 1 
летунством у маневрах НАТО 
на Тнренському морі, поруч із 
Туреччиною, з якою Греція має 
т.м: напружені взаємини через 
Кііпр. Зрештою, Туреччина, за 
порадою тієї ж Англії і голов-
но ЗДА. теж не хоче зривати з 
Грецією: тому суджено в Ґстам-
булі 2в турецьких поліціянтів 
за недбальство в службі під чао 
протигрецьквх демонстраціа. t 
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ЖІНКИ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИПІ ЗДА 

ОМАНА МИРУ 
Мяр — це в сьогоднішньому світі найбільш популярне 

і найчастіше повторюване слово. Повторюють його всі на 
всі лади, в усіх відмінках, в усіх (‡юрмах і при кожній на-
ѓоді. В цьому немас нічого дивного. Люди бояться війни і 
прагнуть миру. Мир бо, як і розум, добра річ, тільки — як 
Кажуть — треба її матії. Тим часом сьогодні, хоч так ба-
гато про мир говориться і пишеться, його немас. Є тільки 
ілюзія, омана миру, яку приймається за дійсність, що ще 
тільки збільшус й без того велику загрозу війни. Мова рад-
ше про „повну війну", бо стан, який мнемо сьогодні, не с 
ані миром, ані „повною" війною, а с радше парадоксальною 
„мирною війною", яку звикли вже називати „холодною", 
хоч вона вже всім починає допікати до живого. 

Цікаві думки на цю тему висловлює цитований часто 
відомий американський коментатор Дейвід Лорснс в остан-
вьому числі редагованого ним журналу „Ю. С. Нюз екд 
Ворлд Рілорт" з датою 23-го березня. Лоренс твердить, що 
теперішній стан у світі не с жадним миром, але с цілком 
виразною війною. Він наводить на це докази: 

Якщо комуністи, спритно використовуючи ситуацію, 
підсичують терор і неспокій в Альжірії, відтягуючи цим 
французькі дивізії від їхнього суттєвого завдання — обо-
ронн Західвьої Европи, то це є виразний військовий маневр, 
це с стратегія війни. Такою самою стратегією війни с ко-
муністичні інтриги й інтервенції майже в кожній іншій 
країні Близького і Далекого Сходу. Воєнною стратегією с 
постачання зброї Єгиптові, є нею й всі спроби комуністнч-
воі диверсії та інфільтрації в кожній вільній країні, включ-
но з З'сдиненими Державами Америки. В теперішніх об-
станинах комуністи ще виминають одвертого бою, а проте 
війна ведеться, і ведеться не на життя, а на смерть. 

Найгірше, що з цієї війни відносно мало здає собі спра-
ву охоплений оманою миру вільний світ. Не здас собі з неї 
справи й сама Америка. Це бо цілком інший рід війни, ніж 
був колннебудь досі і до якого люди призвичаєні. Якщо б 
Америка була у звичайній війні, вона могла б її навіть 
швидко виграти величезною силою своєї зброї. Але навряд 
чи Америка та її сойзникн можуть похвалитись значними 
перемогами в теперішній незвичайній війні, Кілька при-
кладів: 

Минулого тижня 18 американських сенаторів внступи-
ля із закликом' про звільнення Кнпру з-під британської 
зверхностн. Це цілком правильно, що Кіѓпр повинен мати 
таку владу, якої бажає його населення. Але, з другого бо-
ку, чому ці сенатори, які так добре заступають амернкан-
ські принципи щодо опанованого Британією грецького Кип-
ру, не спроможуться на подібний заклик щодо України, Бі-
лоруси, балтійських, сателітннх країн і взагалі поневоленої 
н жахливо експлюатованої одної п'ятої частини землі? Ко-
муністя та їхні п'яті колони у вільних країнах, як щурі, 
підгризають основи вільного світу, підривають його мораль, 
розхитують підвалини його оборони, втискаються в усі щі-
лнни і наповнюють їх свосю отрусю, ведуть безпощадну 
війну на всіх можливих фронтах, за виїмком одвертого і 
стріляного, а вільний світ, виходило б, вірить у свою місію 
і свою відповідальність за збереження миру, що с тільки 
звичайною собі оманою миру. 

Очевидно, що було б великою помилкою, якби вільний 
світ поступав навіть з большевнкамн по-большевицькому. 
Методи, що їх стосўе червона Москва, є варварські, злочин-
ні і огидні для кожної людини, що вважає себе за людину. 
Але вільний світ зобов'язаний боронитись. Москва веде війну 
проти Заходу своїми власними методами. Тим часом віль-
ний світ не хоче воювати з большевнкамн такою самою 
зброєю, якою вони користуються, бо ця зброя злочинна, 
але не хоче також використати іншої, відповіднішої для 
себе зброї, бо це могло б розвіяти існуючу в його уявленні 
оману миру. 

Москва тепер знову всілякими внутрішніми трюками 
паителичнть опінію світу. Плюнувши на мертвого вже Ста-
ліна, кремлівські володарі дали знову світові ломнголовку 
для розв'язанні., що це все означає, і вільний світ справді 
ломить собі над цим голову саме тоді, як большевнзм по-
снлнв свій наступ і поширив свої фронти на нові простори. 
Спантеличений світ очікус, що кожного дня в совстській ім-
перії може „щось статись", а тим часом комуністичні п'яті 
колони спокійно можуть підрнвалі моральну, політичну і 
військову систему західньої оборони, приготовляючи спри-
ятливі для Москви обставини до заповідженого в „Інтер-
націоналі" останнього і рішального бою. 

Лоренс абсолютно мас рацію, коли на закінчення своїх 
міркувань закликає здати собі справу з дійсного стану ре-
чей, признати факт війни і відповідно діяти для само-
оборони. 

За переписом 1950 року в 
З'сдинених Державах було 
47.853.694 чоловіки і 49,549,-
613 жінок у віці вищому за 
21 рік. Тому можна з певніс-
тю твердити, що тепер, у 
1956 році, в З'сдинених Дер-
жавах є понад 50 мільйонів 
жінок, управненйх до голо-
сування. Цей факт пояснює, 
чому у виборчому році керів-
ництва обох американських 
партій проявляють велике 
зацікавлення жіноцтвом, як 
політичним чинником. На 
жаль, — твердять активні 
американські діячки, — це 
зацікавлення тільки сезоно-
ве, коньюнктурне. викликане 
не дійсним переконанням у 
потребі втягнути жінок глиб-
ше в політичне життя країни 
і зв'язати їх тісніше з усімн 
ділянками громадського н 
державного ЖВТТЯ, а бажан-
ням здобути собі голоси жі-
нок у дні виборів. Бо хоч 
XIX Додаток до Конституції 
з 10 червня 1919 року, прн-
знавши жінкам право голо-
сування, формально зрівняв 
їх з чоловіками в усіх полі-
тнчних правах і відкрив две-
рі до всіх становищ у дср-
жавній адміністрації, в фе-
деральному й стейтовому ма-
штабах, в Конгресі й днпло-
матії, — проте, водночас той 
факт, що сталося цс щойно 
в 1919 році, після 137 років 
сам ості н носѓи ЗДА, протягом 
яких жінки були нижчою ка-
тегорією громадян із обмеже-
ними правами, не міг не за-
ЛКШИТИСЬ і по НИНІШНІЙ день 
без впливу на їх ролю в по-
літичному житті. 

Правда, у виборчому році 
американські жінки зацікав-
люються більше політичними 
справами, і навіть спеціально 
вирізняються своїми голоса-
ми у виборчій статистиці. 
Ось так, між 33.938,285 голо-
самн, що їх дістав Д. Д. Ай-
зенгавер при виборах 1952 
року, жіночих голосів було 
на 1,300,000 більше, ніж чо-
ловічих. Але того року на-
загал голосувало тільки 5592 
жінок, управненйх до голо-
сування, тоді як по чо.чові-
чому боці голосували 63% 
управненйх. Це свідчить про 
куди менше зацікавлення по-
літичннми справами серед 
жінок, як серед чоловіків, 
навіть у виборчому „розаґі-
хованому" році. І хоча в 1955 
р. 21,106,000 жінок займа-
лнсь постійною заробітковою 
працею (в порівнянні з 49,-
323.000 чоловіків), все ж не-
працюючих заробітково жі-
нок було тоді в ЗДА 38,832,-
000. при тільки 8,143,000 чо-
ловіків. З цих цифр вихо-
дить ясно, що жінка в Аме-
рнці все ще займається зде-
більша „домом", а мужчина 
— „поза домом". Відсіль і 
зацікавлення одних і других 
До того: чоловіки в Америці 
цля яких є річчю безспірною 
рівнорядна, чи може частин-
но надрядна роля жінок F 
родинному і товариському. 
подекуди й мистецькому жит-
ті. все ще не звикли стосу-
вати в практиці цю рівністі 
з політичному житті. Най-
краще видно це з того, що 
коли в стейті Монтана, де 
вже жінки були зрівняні г 
правах з чоловіками, вибра-
но до Конгресу в 1916 році. 
отже за три роки перед ухва-
ленням згаданого констнту-
ційного Додатку, першу жін-
ку. Джанетт Ранкін, суспіль-
ну й юнійну діячку, респуб-
ліканку (вона мала тоді 36 
років), то взагалі досі тільки 
60 жінок засідали в Конґрс-
сі. У тому числі тільки 9 бу-
ло сенаторками ,а тільки дві 
з них, Гатті Каравей, демо-
кратка з Аркензо, і Марѓа-
рет Чейз Смит, республікан-

- ХРУЩОВ ГРАЄ ВА-БАНК 
ки в Мейн, були вибрані до 
Сенату на повну каденцію. 
І тільки дві жінки, Ма Фер-
ґутон, демократка з Тексасу, 
і Нейлі Росе, демократка з 
Вайомінгу, були обрані гу-
бернаторкамц своїх стейтів. 

Зрештою, назагал жінки в 
ЗДА покищо менше цікав-
ляться політикою, уважаю-
чн, що це — „справа чоло-
віків", прн чому нерідко до-
дають, що це — „брудна 
справа" і тому вони до неї 
не хочуть вмішуватись. Чо-
ловіки ж не тільки дивляться 
на політику крізь призму 
економіки країни, з якою во-
нн зв'язані своєю екзнстсн-
цісю. але й як на ділянку, 
що була здавна монополією 
чоловічої статі. Елінор Клерк 
Френч, пишучи недавно в до-
датку до „НПТаймсу" про 
жінок, як про „ключову по-
літнчну силу", твердить, що 
чоловіки не допускають жі-
І'ОК до політичного життя з 
підсвідомої, проте глибоко 
закоріненої в них гордости, 
як єдиних носіїв правопоряд-
ку. Фактом є, що, хоч ксрів-
никн обох партій метушать-
ся, щоб здобути для своїх 
кандидатів у виборах восени 
цього року жіночі голоси, 
однак у тих партійних керів-
ь-нцтвах є мінімальне число 
жінок. До плянування внбор-
чої кампанії, до довірочннх 
нарад над кандидатурами на 
президента й віце-презнден-
та країни, на губернатора й 
інші чільні виборні станови-
ща в стейтах — жінок не по-
кликають. Згадана авторка 
твердить, що коли спитали 
сенаторку Марґарет Смнт. чи 
партійні керівництва заохо-
чують жінок добиватися пуб-
лічних становищ і чи вони 
підтримують жіночі кандида-
тури так само ревно, як чо-
ловічі. то ця сенаторка від-
повіла без надўми: „ні". 

І тому власне, що жінок 
на чільніших становищах у 
Вашингтоні і в стейтах неба-
гато, трудно зорієнтуватись, 
ѓа кого голосуватиме біль-
шість жінок. З другого боку, 
самі чоловіки, досвідчені пар-
тійні діячі, признають, що у 
виборчій кампанії жінки мет-
кіші, вигадливіші й наполег-
ливіші, аніж чоловіки. Пов-
чальний був приклад Фнла-
делфії, де жінки з двох юній, 
кельнерів і кельнерок та те-
лефонічних службовців, ви-
рішилн свосю агітацією вн-
борн в користь демократнч-
ного кандидата на посадника 
у тому раніше траднційно-ре-
спубліканському місті. Жін-
кн — знамениті агітаторки, 
бо вони менше ваги прнв'я-
зують до друкованої літера-
турн. а більше — до безпосе-
оедніх контактів і усної агі-
гації, несучи її персонально 
чід дверей до дверей та ула-
іжуючн масові товариські 
зібрання. 

Тому, що жінки в масі є 
проти ВІЙНИ (чоловіки й сн-
ни на фронт — це найбільша 
тля них трагедія), краще від 
`воїх чоловіків орієнтуються 
,' цінах на товари першої 
тотребн, головно харчі, і ке-
)уються у виборі кандидатів 
іастіше почуваннями, як 
шалілою їх минулої діяль-
чостн в окремих ДІЛОВИХ ді-
ілнках, — керівні виборчі 
итабн обох партій сушать 
?обі голови над формулюван-
ням таких гасел, які прнпа-
ли б спеціально під смак 
американським жінкам. Але 
коли виборці взагалі ЗВИКЛИ 
робити несподіванки внбор-
чим пророкам, то жінки в ді-
лянці прнготовлювання не-
сподіванок мають, мабуть, ще 
ьід часу створення світу спе-
ЦІЛЛЬНИЙ хнст . . . 

Нову сенсацію в світовій 
пресі викликало повідомлен-
ия бувшого московського ко-
рсспондента „Ню Иорк Тайм-
су" Г. Солцбері про неопуб-
ліковану доповідь Нікіти 
Хрущова, яку виголосив` він 
на закритому засіданні 20-го 
з'їзду КПСС. Про те, як до-
відалнся про цю доповідь ди-
п.юматичні кола в Москві, 
Солцбері не пише, але в то-
му. що' вістки про неї про-
сочнлися назовні, нічого див-
ного немас: пантофельна по-
шта в Советському Союзі 
працює дуже справно. З 1500 
делегатів З'їзду, що цю до-
повідь вислухали, звичайно. 
не один переповів її „під се-
кретом" своєму найближчому 
другові, а той друг — своєму 
другові. І сьогодні світ дові-
дусться вже не про просто 
скасування культу Сталіна, 
а буквально про Його розто-
пощення й перемішання з 
болотом. 

І так, 24-го лютого на за-
крнтому засіданні нинішній 
фактичний диктатор Хрущов 
учинив над Сталіним те са-
мс, що учиняв Сталін протя-
гом двох десятків років над 
„ворогами народу". Свої вн-
криття („разоблаченія") по-
чав Хрущов нібито аж від 
1924 року, коли то „при не 
:ювсім вияснених обстави-
нах" помер Ленін. Далі пере-
йшов він до чисток 1930-х 
років, які переводив Сталін 
над старими большевнкамн 
— „ленінською гвардією", 
ліквідуючи їх, як своїх мож-
ливнх конкурентів. Розстріл 
маршала Тухачевського, а з 
ним кругло 5000 високої ран-
ги командирів, — сказав 
Хрущов, — також був ділом 
рук Сталіна. Перший секре-
тар чорними фарбами зиа-
лював пригноблюючу карти-
ну в Кремлі, коли „соратнн-
ки" Сталіна довідалися про 
ліквідацію своїх найближчих 
друзів. 

Усі поразки в перші місяці 
війни з Німеччиною прнпн-
сував у своїй секретній до-
повіді Хрущов тим обстави-
нам, що сам Сталін знесилив 
червону армію своїми крнва-
внмн чистками. Розповів 
Хрущов делегатам з'їзду і 
про інспірований Сталіним 
так званий Ленінградський 
процес, у зв'язку з яким роз-
стріляно потім, в 1954 році 
міністра МГБ Абакумова, і 
про процес групи леніяґрад-
ських лікарів, яким Сталін 
буцімто хотів торпедувати 
Молотова, БулЃані на та його 
самого, Хрущова. 

Надзвичайно пікантним мі-
сцем у ревеляціях Хрущова 
с його твердження про те. 
що Сталін твердо вірив у до-
говір, що його підписав з Гі-
тлером. Він. мовляв, уважав, 
що цей договір був блиску-
чим маневром су'проти Гітле-
ра та Заходу, і не допускав 
думки про те, що Німеччина 
може його зламати, дармащо 
і Рузвелт і Черчіл перекону-
валн його в протилежному. 
Як твердив Хрущов, не по-
вірнв Сталін навіть совстсь-
кому військовому атѓаше в 
Берліні, коли переслав той 
до Москви звідомлення про 
агресивні плани Гітлера. 

Назвавши Сталіна „незда-
лнм стратегом", Хрущов об-
винз'вачував його в тому, що 
в останній війні Совстськнй 
Союз опинився був над кра-
єм пропасти, і прийшло б, 
мовляв, до катастрофи, якби 
не врятували його маршали 
Жуков, Консв та інші. Ста-
лін, — казав Хрущов, — не 
міг навіть як слід оріснтува-
тисл на військовій мапі. 

Але мало того — Хрущов, 
поздиравши з Сталінового 
трупа усі його відзначення, 
називав його просто „боягу-

У СПРАВІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАПОРА 
зом", який в критичні дні 
1941 року втік з Москви, і 
людиною, хворою на манію 
переслідування. Інакше ка-
жучн, Хрущов ствердив на 
з'їзді, що два десятки років 
на чолі Совстського Союзу і 
всього світового комуністич-
нрго руху стояв божевільний 
чоловік! 

У дипломатичних колах в 
зв'язку з цими сенсацііінн.ми 
повідомленнями кружляють 
різного роду чутки, і не всім 
їм, звичайно, можна вірити. 
Але головні, згадані вище уживалося нашого прапора 

У „Свободі" з 18 лютого 
ц., р. подано важливу замітку 
сотн. А. Маруненка п. з. „Ук-
раїнський Національний пра-
пор" — про правильне ужи-
вання нашого національного 
державного прапора без об-
шнття його полотнища френ-
зелями з китицями. При тому 
приведено прикрі приклади, 
коли то „з незнання" чи „че-
рез помилку", при влаштову-
ванні національних свят або 
при передачі якомусь місту 
для вивішеная на Ситі Гол, 

факти цілком вірогідні. Був 
ший московський кореслон-
дент Солцбері навіть вважас, 
що незабаром Москва опрн-
людннть цю секретну допо-
відь, якою Хрущов, оправду-
ючи себе і компанію від зло-
чиниої співдіяльности з Ста-
ліним, „внкривас всі його 
злочини", щоб, мовляв, запо-
бігти можливому повторенню 
чогось подібного. 

Приглядаючись останнім 
подіям у Москві, не можна 
не запримітити дивної по-
спішности, з якою „колек-
тивннй провід", після трьох 
років вагання й нерішучости, 
розправлясться з Сталіним 
тепер. Годі ж бо припускати, 
що аж у 1956 році розшоло-
пали нові диктатори, що їх-
ній „вчитель" і „вождь" 25 
років був масовим убивцею, 
нездалим стратегом, боягу-
зом і хворим на манію пере-
слідування. Треба думати, 
що справу його розвінчання 
вирішив „колективний про-
від" уже давно, але чекав 
лише на з'їзд, щоб її офор-
мити, знявши з себе персо-
нальну відповідальність за 
співпрацю з Сталіним і розі-
клавшн її на всю партію і 
на всі підсовстські народи, 
які, мовляв, „завжди з пар-
тісю". 

А проте, ліквідація Сталі-
на, як „ворога народу", і 
проскрнбція сталінізму, як 
зобов'язуючої доктрини, хоч 
які ненависні ці слова для 
поневолених народів і навіть 
значної частини комуністів, 
що на власній шкірі зазнали 
сталінських чисток, — не мо-
жуть не викликати негатив-
ної для нинішніх диктаторів 
реакції. У ,;Свободі" з 3-го 
березня ц. р. („Повалення 
боввана") вже висловлювано 
припущення, що скасування 
культу Сталіна неминуче по 
родить певний ідеологічний 
вакуум-порожнечу і викличе 
серед вишколених на „Ко-
роткому курсі" комуністнч 
них ортодоксів-роботів, з од-
ного боку, а серед мислячої 
частини інтелігенції і сту-
діюючої молоді, з другого, 
дві різного роду, але однако-
во негативні для „колектив-
ного проводу" реакції. Для 
першої категорії людей — 
„вірних сталінців" ліквідація 
їхнього вождя — альфи й 
омеги соціалістичного будів-
ництва — буде тяжким „шо-
ком", глибокою моральною 
травмою із усіма випливаю-
чимн з того наслідками, а в 
другій грутіі населення роз-
будить критичну думку і роз-
бурхас антирежимні настрої. 

По цей бік залізної засло-
ни перший протест проти но-
вої лінії Москви мав нсдав-
но місце в Італії, ЯКИЙ вн-
ЯВИВСЯ у вигляді вуличної 
демонстрації кількох сотень 
комуністів. Яких ѓформ при-
бере в дальшому невдоволсн-
ня в рядах італійської кому-
ністичної партії — покаже 
майбутнє. В кожному разі, 
хвалена її монолітність ви-
разно надщерблена. Непсв-
ннй тон, невиразність стано-
внща у справі Сталіна про-
бивасться також у західніх 
к о м у н і стичних часописах 
„Дейлі Воркер", „ЛьУніта", 

обшитого френзелями. Автор 
слушно соромить і справед-
лнво картає нашу політичну 
еміграцію за невміння пово-
дитись із власним національ-
ннм прапором. Таке постутіо-
вання, безперечно, не мож-
на інакше означити, як без-

„Фольксштімме' 'та ін. Дуже 
можливо, що незабаром до-
відасться світ і про розколи 
в західньоевропейських ком-
партіях. 

З компетентних джерел по-
відомлено також пію завору-
шеннл в самому Советському 
Союзі. І так, 17 березня прн-
йшла вістка про вуличні де-
монстрації в деяких містах 
Грузи, зокрема в Тбілісі, 
учасники якої, студенти уні-
верситету, з транспарентамн 
в руках, протестували проти 
веденої в Москві антнсталін-
ської кампанії. Повідомляють 
навіть про збройні сутички 
демонстрантів-студентів з по-
ліцісю і військом. Це чи не 
вперше після криваво прн-
душеннх страйків у концта-
борах Сибіру і Середньої Азії 
стріляло військо на народ, 
ранячи і вбиваючи совстсь-
кнх громадян. Є також віст-
ки про заворушення в Прн-
чорномор'ї та Мурманську і 
про припинення залізннчого 
зв'язку з Кавказом. 

Цілковита дискредитація 
Нікітою Хрущовим всього 
сталінського ідейного баґа-
жу витворює в безперервній 
40-літній тяглості совстсько-
го режиму величезну прога-
.інну, яку писаннями Леніна, 
що помер три десятки років 
тому — при всій гнучкості 
совстського пропагаядивного 
апарату — за короткий час 
засипати неможливо. А но-
внй ідеолог Хрущов, крім 
своєї промови на 20-му з'їзді, 
навряд чи мас які друковані 
твори. 

На другий день після віль-
ної чи невільної смерти Ста-
ліна його перелякані за вла-
сні шкіри „вірні учні" крн-
чалн через радіо про ..роз-
брод і паніку", яка їх самих 
була охопила. Придушені тс-
рорнстнчною сталінською ма-
шнпою, уярмлені народи не 
могли тоді ударити по Мос-
кві. Внутрішня слабість і без-
ідейність „колективного про-
воду, хоч і розпоряджас він 
чи не найснльнішою в світі 
армією, — розкривається аж 
тепер, через три роки після 
смерти Сталіна, коли його 
бувші підручні кати почали 
себе перед світом вибілювати 
і оправдувати. Розвінчання 
Сталіна —- це не тільки осу-
дженнл його метод, це також 
розвінчання створеного ним 
нинішнього суспільно-полі-
тичного режиму. 

Одначе, треба думати, що 
Хрущов і Ко здають собі 
справу з того, яку гру вони 
грають і чим ризикують. І 
коли йдуть вони ва-банк, 
ставлячи на кін фальшиві 
ілюзії „нової доби соцілліз-
му", що мас прийти на міс-
це сталінського режиму, то, 
мабуть, розуміють, як дуже 
ненавидять цей режим поне-
волені народи. 

В. С-ко 

грамотністю і иекультурніо-
тю, що не тільки не робить 
доброго імени українській 
еміграційній масі та її про-
відним політичним діячам, а 
ще й принижуС саму гідність 
нашої батьківщини. Бо спра-
вді, не знати чи не вміти ко-
ристуватися як. слід власною 
національно-державною ем-
блемою — це в культурному 
світі явище щонайменше жа-
люгідне. ,. І 

Автор замїткн, щоб під-
твердити правильність своїх 
думок щодо вживання прало-
ра без жадного прикрашу-
вання його полотнища, звер-
тасться по Докладніше пояс-
нення до знавців. Отож, до-
зволимо соб} скромно відгук-
нутнся на цю, дійсно пстріб-
ну, важливу^ пропозицію і 
познайомити `' ширший укра-
їнський загал з тим, як цю 
справу трактўе наука гераль-
днки. яка створила саму си-
стему певних правил для 
своїх геральдичних знаків — 
в тому числі -й державних та 
національних: гербів і пра-
порів — і є, 'гіо суті, єдино 
компетентною у розв'язував-
ні дотичних проблем. 

Геральдика ‚зясадничо вя-
знас кожний державний пра-
пор за специфічну кольорову 
відміну державного герба, 
тобто за такий своєрідний 
похідний знак, який відбиває 
в собі барви і їх порядок у 
гербі. Тому такі прапори так 
і називаються гербовими, і с 
фактично в'`ўжитку більшос-
ти держав світу. До цієї ка-
тегоріі належить і наш на-
ціонально-державний прапор, 
що пишається барвами дер-
жавного герба —- золотогв 
тризуба у блакитному полі. 
Щождо гербових прапорів, а 
за ними і всіх інших прапо-
рів взагалі.' то геральдика 
встановила таке тверде пра-
вило, що вони, крім гербових 
барв у полотнищі, не сміють 
мати ніяких інших додатко-
внх кольорів. Через те, зро-
зуміло, у воіх прапорах вн-
ключено і всілякі барви прп-
красн — обшиття, обляму-
вання, френзелі, китиці то-
що. 

Цьому унів'ерсальному кля-
сичному геральдичному пра-
внлу стислих полотншцевих 
барв підлягають не тільки 
властиві гербові державні 
прапори, але й усі відміни їх 
у полотнищах інших форм, 
а саме: — стяг (полотнище 
підноситься ; на щоглу по 
шнурку), банд ера (довге по-
лотнище вивішується прямо-
вісно), прапорець (малин 
розміром прапор, звичайно з 
клиновим вирізом) і значок 
ѓмалий прапорець клинової 
форми). _̂ 

Натомість ' прикрашуються 
різного роду обшиттям — 
френзелями чи бахромою з 
китицями або облямовуються 
лиштвою, галуном, позумен-
том і т. п. корогви (хоругви), 
тобто такі зближені зовніш-
нім виглядом до прапорів 
знаки, полотнища яких „не-
суть на собі" якісь зобра-
ження. Якщо ті зображення 
представляють гербові фігу-
ри (часто ще й на полотни-
щах у барвах щитового по-
ля), то такі корогви назива-
ються також гербовими і об-
шнття з-правила мають у 
барвах герба. Всі ж інші ко-
рогвн. особпігво організацій-
ні. корпопааійні. нійсі.кппі. 

УКРАШСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ( У В А Н ) у СЯША ^ 
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НОВІ П Р А Ш ПРО Ш Е В Ч Е Н К А 
ЛГТЕГАТУРНА БІОГРАФІЯ ШЕВЧЕШСА 

Отже духове обличчя Шевченка іхізкривалося перед чнта-
чамн і в низці його власних творів і в згаданих окремих, йому 
присвяченігх статтях-розвідках. Розміри біографії поета не поў 
винні були переходити розмірів інших томів, у всякому разі 
в значній мірі. Автор мусів уложнти свос оповідання в обмежені 
рямкн й не перевантажувати ного зайвими подробицями, цита-
тамп. Він мусів уважно зібрати й критично перевірити весь той 
життєписний матсріял, що назбирався від часу появи першої 
взагалі поважної монографії про Шевченка — Ол. Кониського, 
яка вийшла n pp. 1898 і 1901. Пе()сд П. Зайцевим стояло зав-
дання дати життспНС Шевченка, а не оцінювати його літсра-
турну, мистецьку й політичну діяльність. Спеціяльні статті на 
згадані теми не належали до вступного тому. В плянах Україн-
ського Наукового Інституту намічалися й дальші праці, прнсвя-

книги Ст. Смаль-Стоцького, або Філарета Колессн, що появн-
лися: перша — накладом Наукового Інституту, друга — Укра-
їнської Мазепинсько-Могилянської Академії. 

Свос завдання П. Зайцев виконав, можна сказати без пере-
більшення, блискуче. Ні на йоту не відступаючи від наукової 
правди, дав він нам незвичайно живу й плястичну, овіяну справ-
жньою любов'ю і пістнзмом до велшчого поета-страдника по-
вість, а не суху академічну розвідку. Вона відрізняється від ві-
домих у цілому світі романів про життя визначних людей тим, 
що в ній нема нічого вигаданого. І хоч часом автор і висловлює 
гіпотетично думку одного чи другого персонажу свого твору, 
для якої не мас фактичного потвердження в своїх матеріялах, 
то ця думка все ж таки не минається з правдою, а природно 
випливає з того, що знаємо з інших матеріялів про даного пер-
сонажа. 

Власне в докладному змалюванні Шевченкового життя й 
лежить заслуга П. Зайцева. Досі бо багато чого з Шевченкової 
біографії було невідомого, або не висвітленого як слід. Багато 
вийшло на яву аж з упадком царизму, коли стали відомі тайні 
урядові архіви. П. Зайцев, що ще з студентсько! лавки займався 
життям і творчістю Шевченка й сам чимало нового про нього 
вишукав та опублікував, опанував у своїй книзі багатий мате-
ріял, що так чи інакше стосується поета. Життя Шевченка роз-
гортасться перед нами від його народження до передчасної смср-
ти. Але, розуміється, це не протоколярннн опис, а живе опові-
дання, тому деякі моменти, хоч вони й зафіксовані в писаннях 
самого поета й навіть опубліковані свого часу самим ж е авто-

пені Шевченкові поза цим новим виданням його творів: бібліо- ром біографи, у теперішній його книзі поминеш. 
ѓрафія літератури про Шевченка, збірка спогадів про нього й ' Обмежений розмірами, автор не міг втнбнути в свою книгу 
к і з к а слеціяльних студій. Деякі з них у ж е й виходили, як от не одне, про що можна було б згадати про Шевченка та людей 

до нього блнзькпх. Досить зіставити з повістю Зайцева хоч би 
той матеріял, що його про себе дає Шевченко в своїм Щоден-
нику й листуванні, щоб у цьому переконатися. 

Дещо, правда, він делікатно промовчує, але треба піднести 
що всього того, що треба й годиться сказати, він у своїй повісті 
не поминув. В результаті в книзі П. Зайцева маємо критично 
провірену, не спотворену жадною партійною публіцистикою біо-
графію Шевченка, що стоїть на належній височині і відповідає 
матеріялам, які досі нам відомі. 

Книга П. Зайцева буде завжди путівником для кожного 
дальшого дослідника, а в літературі шевченкознавства займе 
почесне місце. 

Видано „Життя Т. Шевченка" гарно-чистенько, майже без 
друкарських помилок. Додано чимало ілюстрацій — портретів 
самого Шевченка, його друзів і недругів, місцевостей з ним 
звязаних, його малюнків та автографів його творів. Одне що 
можна закинути — це брак змісту (оглаву) й показника імен 
Це просто незрозумілий недогляд — і самого автора й видав-
ництва, який утруднює користування книжкою. Далі , автор міг 
не давати відснлачів в самому тексті, але повинен був дати 
спис використаних матеріялів. Його не заступить подана при 
кінці книги бібліографія, бо вона поминає багато важливих ма-
теріялів саме до Шевченкового життя, якими проф. Зайцев му-
сів у своїй праці користуватися, як от хоча б спогади П. Мар-
тоса, Крапивиної, П. Куліша (в ‚Лові") і т. д. , а зате подає 
багато такого, що до його праці не стосується і все ж таки не 
вичерпує й найважливіших речей із шевченкознавчої літератури. 

Вод . Дорошенко 

рпораядііні, військові, 
церковні і т. д. можуть мати 
довільне обш'нття в будь-
яких кольорах, хоч би навіть 
їхні полотнища красувалися 
в національних чи держав-
нпх барвах;. , . 

З державних корогов, що 
на полотнищі барви щитово-
го поля несуть фігури гербів 
(у нас — на блакитному по-
лотннщі золотоЃї чи жовтий 
тризуб) і можуть різно об-
шнватнся, слід ще відзначи-
тнтн такі їхні відміни: вели-
ка державна корогва (полот-
нище на поперечці держака 
часто з вводом державним 
гербом), мала державна ко-
рогва (полотнище на прпмо-
вісному держаку і з малим 
державним гербом) і дсржав-
ннй штандарт (квадратове 
полотнище з державним гер-
бом). 

Як бачиться, прапори і ко-
рогви с відмінні, цілком са-
мостійні полотнищеві знаки, 
і відносно тих і других ге-
ральднка мас окремі правн-
ла, яких не вільно змішува-
ти. І те, Що відноситься до 
нашого українського націо-
нального державного прало-
ра. усім нам, бодай згрубша 
треба конче,, Твердо знати і 
завжди застосовувати на-
лсжно на практиці, щоб ніде 
й не перед ким не осмішува-
тися. , 

М. В.-(Геральдик) 

ЩІТДДТЕ „ С В О Б О Д У 

-. ` - ` -' -̀  v .".' 



- Ч. 54. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 22-го БЕРЕ'ЗНЯ 1956. . -

ПЃАМ'ЯТІ ПАТРІОТА 
Дня 22 лютого, холодного зи-

кового ранку, українці Мінпс-
аполісу і Сен Полу провожали-
в останню дорогу одного з вете-
ранів „Старої ГвардіГ'. непо-
хитного борця за волю України, 
учасника визвольнице, змагань 
1917—1920 pp. полковника Вік-
тора Фнлнповнча. В Яого особі 
українська громада' м.' Міннеа-
поліс вдратнла активвого гро-
мадського діяча, який до остан-
ніх днів свого життя працював 
для добра громади.' ' 

Покійний народився 20 жовт-
ня 1894 р. в с. Можигірка. Чнги-
ринського повіту на`. Київщині, 
в священичій родині. Середню 
освіту почав у Златопільській 
гімназії, після закінчення 4-х 
кляс якої, у 1909 p., вступив за 
конкурсом до Київської Колегії 
Павла Галашна (яку в той час 
закінчував його старший двою-
рідннй брат, майбутній поет-
нсокляснк Павло Филнпович). 
Закінчивши в 1913 р. .Колегію, 
він почав студії на юридичному 
факультеті Київського Універ. 
ситету, але, через участь у пер-
шій світовій війні, мусів 'їх пе-
рервати. Восени 1914 - р. його 
посилають до Петербурзької 
Констлнтннівської Артилерійсь-
коі Школи, яку він через рік 
успішно закінчус і `зразу від-
правлясться на фронт, у діючу 
армію. Під час боїв відзначився 
великою хоробрістю, за що 
одержав кілька орденів (Георгі-
свський Хрест та їй.) . 'З почат-
ком Національної Революції 
1917 р. він відразу, в ранзі ка-
пітана, переходить до' . УкраІИ-
ської Армії, в якій служіѓть від 
першого і до останнього дня: 1 
за Центральної Ради. І за Гсть-
мана, 1 за Директорії. Короткий 
час був ад'ютантом' військового 
міністра а також коменданта 
Кнсва Є. Коновальця. Але поса-
да ад'ютанта фула не по душі 
його бойовій натурі. Віџ рветься 
на фронт, залишає станицю і 
від'їжджає в діючу 'армію, в 
якій перебуває до кінця внз-
вольнпх змагань. Мав, славу хо-
роброго, рішучого вояка і дуже 
доброго фахівця . арти'лериста. 
За бойові заслуги був підвнщс-
ннй до ранги полковника. В 
1921 р. був інтернований 'у 
Польщі і 2 роки перебував, ра-
зом з молодшим братом Мико-
лою, у таборах інт'ернованих, 
спершу у Каліші, а потім у Ще-
пьоряому. 

З 1923 р. 1 до початку другої 
світової війни жив у різних міс-
тах ЗахідньоІ України, працю-
ючн у державній скарбниці. 
Брав активну участь в1 україн-
ському громадському житті (го-
ловування у „Просвіті"', в т о в . 
ім. Лесі Українки, яке утрнму-
вало приватну українську гіи-
иазііо і т. ін.). ' -

Під час другої світової війни 
переїхав на працю до Перемнш-
ля, а потім до Пабяніц (біля 
Лодзі) , І нарешті до Судет (м. 
Поденбах ва Ельбі), дб'Працю-
вав на фабриці в бухгальтсріі. 

1945 р. перебував у таборах 
ДІ-ГП,'спочатку у Карльсфельді, 
а пізніше у Міттенвальді. Тут 
також відзначався громадською 
активністю: був заст. голови 

Таборової Ради, засновником 
кооперативи та завідувачем 
"фввецькоі майстерні. 

В липні 1949 р. полковник з 
родиною (дружиною і дочкою) 
переїжджає до Америки у м. 
М і н н е а п о л і с 3 перших же 
днів перебування на `вільній 
американській землі він вклю-
часться а українське громад-
ське життя, в якому останніми 
роками відоѓрав провідну ролю. 
Кілька років був скарбником 
православної парафії при цер-

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

а 
Полк. Віктор Филнпович 

кві Св. Арх. Мнхаіла. Завдяки 
його наполегливості І невтомній 
праці було створено у Міннеа-
полісі філію Українського Кон-
Грссового Комітету, головою 
якої він був два роки. Він заа-
ждн прикладав всіх зусиль до 
того, абн якось полагодити вну-
трініпі суперечки І нспорозу-
міння, які з тих чи інших прн-
чин виникали в громаді, спрл. 
муватн громадське жнттл в од-
нс річище і піднести його куль-
турно - мистецький рівень на 
вищий щабель. Як він горів ба-
жанням створити Об'сднаннй 
Хор, який би давав українській 
громаді повну естетичну касо-
лоду і водночас репрезентував 
нас перед світом. 

Дуже турбувався вій долею 
нашого молодого покоління, яке 
виростаючи в специфічних умо-
вах, може легко розгубитися і 
втратити національну свідо-
мість. Звідси — організація BUM 
„РІДНОЇ Школи" та активна у-
часть в роботі „Пласт-Прняту" 

Останніми роками Покійний 
відчував все більшу і більшу 
втому від досить важкої для 
нього фізичної праці (а працю-
вав він б днів на тиждень і до-
снть часто мав нічні зміни!), а 
до того ще й хвора нога давала 
себе більше знати; проте, грс-
мадськоі праці він не залишав 
до останніх днів свого життя: 
був головою Ѓром. Суду при 
філії УККА, головою Т-ва 
„Пласт - Прият", членом Ди-
рекціі та заст. голови відпочнн-
ковоі Оселі. 

Була це людяна з широким 
світоглядом, глибокоідейна, для 
якої служба нації і боротьба за 
вільну Українську Державу бу-
лн Імперативом всього життя. 
Покійний завжди мислив за-
гвльнодержавнями катег'оріями. 
був вищий від будь-яких пар-
тійних упереджень, умів звахо-

УВАГА! БАЙОН, Н ДЖ. ТА ОКОЛИЦЯ! 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 

ТТГсв. СОФИ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ СВЯТО 
в неділю, 25-го березня 1966 р. 

о годині 7-ій вечора 
в залі Української Православної Церкви 

39 West 22nd St., Bayonne, N. J. 
Свято попередить 

ПАНАХИДА о годині 6-ііі вечора. 
В програмі свята: реферат, деклямації дітей 

„Рідної Школи",, виступ церковного хору під упра-
вою о. прот. П. Пушкаренка. 

Прохасться все українське громадянство взя-
тн численну учаеть у святі і гідно відзначити па-
м'ять нашого великого поета - Кобзаря. 

ч- . . . Парафіяльний Комітет 

УКРАШСЬКІШ НАРОДІІНЯ. УВЗВЕРОНТЕТ 
при ООЧСУ і СУМА в Нюарку 

ПРВЩОМЛЕННЯ 
Чергова, лекція УНУ в Нюарку 

. " відбудеться 

в суботу, 24-го березня 1956 р. 
в Українській Централі (домівка СУМА) 

ПооЉ Микола ЧИРОВСЬКИП із Сетон Голл Університету, 
. S o . Orange, N. J. 

говоротнме на тему: 
„ЕКОНОМІЧНІ МОТИВИ В МОСКОВСЬКОМУ 

ІМПЕРІАЛІЗМІ" 
Реєстрація: ѓод: 0:15-7:15. — Лекція з днскусісю: 7:15-9:00 

, , вечором. 
В суботу, 7-го квітня в цей сам час проф. Іван ВОВЧУЌ 

матиме лекцію на тему: 

,ДО ПИТАННЯ КРИЗИ в московській 
ІМПЕРІЇ" 

. . Управа УНУ 

Филаделфія, Па. 
Маніфестація в честь 

500 погиблих. 
Дня 18 березня Цевтраля Со-

юзу Українок Америки вшану-
вала пам'ять 500 погиблих уќ-
раінських жінок, що віддали 
життя за друзів у далекому 
Кінгірі. 

О ѓод. 12-тіЙ відправлено в 
обох українських церквах Фнла-
делфіі заупокійні Вогослужен-
ня з панахидами. Членќи СУЛ 
явились із прапорами й відзка-
камн. При тетраподі лежав ві-
нсць Із чорною стяжкою, що 
був видимим знаком нашої по-
шани. Під церквою уформу-
вався похід, що попрямував до 
недалекого Народного Дому. 
Хоч була сильна сніговій, долу-
чнлось до походу коло 800 лю-
дей і велика заля Народного 
Дому ледве могла вмістити всіх. 

Сцена була прикрашена про-
сто, але могутньо. На чорному 
тлі внднівся жалобний вінок, а 
над ним надпис 500. Під цим 
горіла ллмпа, що символізувала 
вогонь іх посвята. 

Свято відкрила голова Цент-
ралі СУЛ п. Олена Лотоцька. 
Молитва Кир Андрсп, яку вона 
прочитала, підняла всіх присут-
ніх, а зараз після того заля 
підхопила молитовну пісню 
„Боже, вислухай благання", яку 
заінтонував хар 10 Відділу. Від-
давши поклін 500 погнблнм од-
но - хвилинною мовчанкою, аї-
кінчено вступ до маніфестації. 
Слідувало коротке вступне сло-
во, що ним п. Олена Лотоцька 
відкрила жалобне свято і перс-
дала ведення його містоголові 
СУА п. СтефанН Пушкар. 

Першою бесідницею маніфес-
таціі була п. Віра Павленко, 
член Гол. Управи ДОВРУС-у. 
Вона передала привіт від свосі 
організації і з'ясувала стано-
вище репресованої людини в 
СССР. Вона висловила щирий 
подив 1 пошану для жертви 500, j 
вчинок яких вона подрібно опп-
сала. Зчерги промовив голова 
Українського Конгресового Ко-
мітету проф. Лев Добрянський. 
Він насвітлив жертву 500 в'яз-
нів з точки погляду нашої виз-
вольно! політики. Це не тільки 
акт безприкладного геройства, 
що ним не може пишатись істо-
рія ніодного народу. Але г. 
факти, що говорять більше, ніж 
довгі меморіялн і статистичні 
цифри. З таким й подібними 
подіями треба йти на міжиа-
родини Грунт, такі й подібні 
події треба популяризувантн у 

днти спільну мову з різними у-
краінськнмн політичними угру-
пованнямн і співпрацювати з 
НИМИ для загального добра ук-
раінсько! справи. 

Не можна не згадати його 
високих моральних якостей: йо-
го крнстально - чесну натуру 
1 надзвичайно чуле і добре сер-
це. Не зважаючи на свої дуже 
скромні заробітки, він завжди 
щедро жертвував на народні 
цілі і систематично посилав гро-
шову допомогу своїм друзям, 
що залишилися в Німеччині 1 
змушені вести там в таборах 
злиденне життя. 

. . . Настас т я ж к а хвилина 
розставання. Труна повільно 
опускається в м о г и л у . . . Глухі 
ридання І промови . . . промо-
в и . . . промови . . . Доказані 
останні слова і вільна земля 
Вашингтона прийняла тіло ще 
одного борця за волю України. 

Так тнхо-тихо на цьому вели-
чезному кладовищі „ З а х о д у 
С о н ц я", що. ніби парк, ма-
льовннчо розкинулось на пів-
нічно - східній околиці Міннса-
полісу. Дерева стоять у глибо-
кій задумі, не чути гомону міс-
та, І лише легенький вітрець, 
здасться, доносить здалеку ме-
лодію старої сумної пісні: 

Гей. поховали Пана-Отамана 
В сиру землю глибоко". 

О. Ф. 

КОНКУРС НА ОПОВІДАННЯ 
Фундація ім. бл. п. о. Івана 

Палія, при Консисторії Ўкраїн-
ськоі Православної Церкви в 
ЗДА, проголосила конкурс на 
коротке оповідання з життя й 
праці православного українсь-
кого священика - піонера в ЗДА. 
За кращі праці визначено дві 
нагороди: І-ша в сумі $25.00 і 
П-га в сумі $15.00. Термін, до 
якого будуть прийматись кон-
курсові праці, кінчається з днем 
15 вересня 1956 р. За докладні-
шнми Інформаційнії про кон-
курс треба пнсатн на адресу: 

Fund of Rev. J. Paley 
P. O. Box 595. 

So. Bound Brook, N. J. 

МАРІЯ 
ЎЛАСА ОАМЧУЖА 

про геройство 1 страждання у-
країн ськоі жінки. Кілька видані 
твору свідчила про іого уснії 
t читачів. 

Ціна 52.00. 
Замовляйте: 

SVOBODA 
83 OfMd S U Jemej Cttv S. N J. 

Увага! Дітройт, Гемтремк, Дірборн і Околиця! Увага! 
УКРАЇНСЬКА СЦЕНА 

Осередку СУМА ім. гетьмана Пилипа Орляка в Дітройт — Схід 
ПРКМТР V ПРЕМ'ЄРА! 

Х М А Р А 
драма А. Л. Суходальського Із спіпамн 1 танцями аа 5 дій. 

Неділя, 25тѓо березня 1956 р. Початок о год. 6-ій веч. 
Заля Українського Народного Дому прн вул. Мішіґан і Мартіп. 

Постановка: 

вільному світі. Вони свідчать 
про постійну боротьбу і гото-
вість українського народу і за-
кріплюють його право на само-
стійність життя. Третя бесідќи' 
ця мгр. Наталя Пазунлк дала у 
своїй доповіді психологічну 
картину найбільшої жертви, що 
П принесли 500 — жертв свого 
життя. 

Запропоновані резолюції про-
чнтала мгр. Оксана Генґало. сс-
крстар Гол. Управи Україноько-
го Золотого Хреста. З'ясувавши 
стан і побутові умошінн ув'яз-
нсних жінок в СССР та іісдав-
ню жертву 500. Присутні на зіб-
ранні осудили систему, яка дер-
жнть їх у таборах невільничої 
праці та домагались від ОН вн-
значсннл комісії, яка прослідн-
ла б цей факт. 

На закінчення п. Олена Ло-
тоцька відчитала телеграму, що 
її Союз Українок Америки та 
його Відділи вислав ни руки 
секретаря Фостсра Доллеса з 
проханням переслати її короле-
ві Єлисаветі. В ній українське 
жіноцтво прохає королеву не 
вітати в себе представників ре-
жиму, що держить 15 мільйонів 
людей у таборах невільничої 
праці і жене танки на безбо-
ронних жінок. 

Співом національного гнмну 
закінчилась маніфестація. Свя-
то пройшло в піднесеному на-
строю і лишило тривалий слід 
у душах учасників його. 

Л. В. 

Акрон, Огайо 
Подібно, як КОЖВОГО року, так 

І в цьому, місяць січень і ліо-
тнй б. р. минўи п українській 
акромѓ!,кін громаді під знаком 
загальних річних зборів това-
рнств: б-ва „Сош. Сн. Духа", 
Відділ ч. 295 УНСоюзу. молодс-
гочо їм їв. Франка. Відділ ч. 180 
УНСоюзу. „Союзу Українок, ч. 
7., і Відділу Українського Кон-
ґресового Комітету Америки та 
інших місцевих організацій. 

В-во „Сош. св. Духа" В. ч. 295 
УНСоюзу найбільш здисціплі-
новане, свої загальні річні збо-
ри відбуло 22 ѓо січня б. р. У 
звітовому році були 162 члени 
в старших забсзп. на загальну 
суму 128.500 дол. і 66 чл. молод. 
департ. на е%'му 35.000 дол.. Ра-
зом 228 членів забезпечених на 
суму 163.500 дол. В м. р. стан 
членів збільшився на 5 членів, 
1 член помер, б суспендовано. 
На допомогу хворих з підділо-
вої каси виплачено н 1955 р. 
С75 доляріп. Перенос v м. р. був 
2,621.22 дол.. Прихід 7.518.15 до-
ляріп. Разом прихід 10.139,32, 
розхід 7.717,96 дол . залишилось 
до переносу на б. р. 2,421.41 дол. 
Прн виборах нової Управи в 
Екзекутнві персвибрано доте-
перішнього голову В-ва Олексу 
Зепко- довголітнього секретаря 
Василя Пулќа, вибрано нового 
скарбника Станислава Моторо-
шіча. Дуже цікаву доповідь про 
УНСоюз 1 обшнрніші інфор-
маціі в справах союзових пода. 
ла зібраним містоголова Голов-
ного Уряду УНСоюзу п-ні Ге-
нопсфа Зепко-Жеребняк. 

В 1955 р. ідейні одиниці стя-
ралися оживити громаляиську 
діяльність в Акрон і. Диригент 
хору місцевої української кат. 
церкви Василь Воляннк завдав 
собі багато труду і чагу, щоб 
зорганізувати в березні Шсв-
ченківську Академію, а в лис-
топаді „Листопадове С в я т о". 
Милою несподіванкою в прог-
рамі Листопадового Свята був 
виступ церковного мішаного хо-
ру з гарно відспіваними піснп-
мн „Ми йдемо в бій". „Заквітча-
ли дівчатонька". Крім того був 
реферат, дитячі деклямації. 
стрілецькі пісні дитячого хору 
і деклямація диригента В. Во-
ляннка. Прихід з добровільних 
датків в сумі 51571 переслано 
через Цснтралю О. У. А. „Само-
поміч" в Н. П. на УСХС хорим 
скнтальцям. 

В листопаді м. р на збіркову 
листу т-na ..Вроди" Лев" в 
Н. П. зібрано S29.30 на ..Охоро-
ну Воснннх Могил" вояків у 
другій світовій війні. 

Олекса Біловус пжо тг)стій рік 
з черги переводить збірку на 
листи Т-ва „Прихильників Ук-
раїнського Вільного Уніпсрсите-
TV" в Мюнхені, і п 1055 р. зіб-
pan S30. 

Новоприбулі завели звичай 
улаштування родинних свят, з 
різних нагод і прн цім пересн-
лають пожертви на Українську 
Радіопрограму в Клівленді. 

Замітнішоіо гоомадянською 
імпрезою в м. р п Лкроні був 
п дні 25 вересня м. р , 25-лІтнП 
ювілей ..Союзу Українок ч. 
Зі звітів Управи численно зіб-
рані довідались про Ідейну 
працю Відділу для української 
громади, парохії та про велику 
жертвенність на народні цілі. 

До Т-ва „Самопоміч" ВІДДІЛУ 
УККА з Акронў і околиці на У 
Н. Фонд вплинуло в 1950 р 
$360.50. в 1951 $139 00, в 1952 
— $589.50. І в 1953 $253.00. 

14-го листопада 1954 р фор-
мально засновано Відділ УККЛ 
Заходами Управи на УНФ в м 
р. вислано $390 00 На 6-тім Коп-
ґресі УККА в Н. П. українська 

громада мала двох репрезен-
тантів. З нагоди приїзду до Ак-
рону Капелі Бандуристів захо-
дами відділу УККА переведено 
обширнішу українську пропа-
ґанду серед галицьких зруще-
них православних, карпатору-
сів і чужинців. Концерт відбув-
ся 4-го листопада м. p., 1 хоч 
в цьом)' самому часі в Акроні 
були три Інші театральні і полі-
тнчні імпрези, на виступ Капелі 
Бандуристів прийшло поважне 
число чужинців, які були кон-
цертом захоплені. 

19-го лютого б. р. відділ У. К. 
К. А. перевів загальні річні або-
рн, вибрано нову управу і намі-
чено плян праці на найближчий 
час. 11-го березня б. р. відбу-
лнсь обшнрніші наради в справі 
будови нової Церкви і парохі-
яльної домівки. Сума пожертв 
ќв. Будівничий Фонд буде най-
кращим доказом громадянської 
І духової зрілости української 
акронськоі громади. Фактом с. 
що так серед української стар-
шої еміграції, молодої генерації. 
вже тут народженої 1 иовопрн-
булнх в Акроні с ідейні одиниці, 
але с і такі, що українських 
справ і українських церков не 
піддержують, а часто ворожо 
до них ставляться. Загальне 
число мешканців українського 
роду с велике, і коли б були 
згуртовані в одну свідому гро-
маду, була б поважна сила, з 
якою Інші етнічні групи не мог-
ли б тут рівнятись. На жаль, до 
цього ще не дійшло. 

Л. В. 

Дітройт, Міш. 
З життя „Української CueuM". 

„Українська Сцена" Осередку 
СУМА їм. П. Орлика ѓотўе зно-
ву нашій громаді виставу одної 
з найкращих народних п'ес, на-
снченої народними п і с н я м и -
т а н ц я м и драму А. Л. Сухо-
дольського „Хмару". Прем'єра 
„Хмари" призначена ва 25-го 
березня ц. р. Постановка „Хма-
рн" вимагас великого вкладу 
праці. Згармонізуваяня гуртів, 
хорів І оркестри з ходом акції 
дісвнх осіб, — це велике зав-
дання, яке мусять виконати і 
режисер і музичний керівник, 
щоб цілість дала дійсну картн-
ну українського села того часу. 
Немалу ролу грають тут оформ-
денна сцени, пристосування від-
повідних до спохн КОСТЮМІВ I 
врешті світляні ефекти. Декора-
ціі для „Хмари" малюс молодий 
талановитий маляр П. Мусиќ, 
що так чудово дав собі раду з 
оч`х)рмлсннлм сцени до „Кате-

рннн", а світляні ефекти готуѓ 
помічник режисера Я. Петра-
щук. 

Постановка Миколи Кавќи, 
автора українських театрів : 
українських земель, а музичні 
оформлення в руках відомоѓї, 
музичного керівника багатьох 
українських театрів у Західній 
Україні, проф. Богдана Сара-
маги. „Хмара" — це вже третя 
постановка „Української Сцени' 
впродовж двох театральних се-
зоиів. „Ніч під Івана Ўупала" і 
опера М. Аркаса „Катерина" 
мали великий успіх не тільки 
в Дітронті. але Й поза ним. То-
му треба сподіватися, що „Хма-
rxt" йтиме з тим же самим успі-
ХОМ. Петро Кореняќ. 

Шикагр, Ілл. 
Комітет для вшанування S0-ol 
річниці смертя Гол. От. Симона 

Петлюри 
Українські організації в 

Шпќаго створили із делегова-
ннх ними представників окре-
мий комітет для вшанування 
30-ої річниці з дня смерті! сл. 
п. Гол. Отамана Симона Пет-
люри. Комітет очолюс пол-
ковник ген. штабу Василь 
Чабанівський. На засіданні 
комітету в дні 9 березня ц- p., 
розділено окремі функції так: 
перший заступник голови і 
програмовий референт—сота . 
Володимир Тницюрак; до 
очолюваної ним реферснтури 
входять, як члени — ппні Фа-
тима Павленко, п. Маланчук 
та інші, що мають бути ще ко-
оптовані; другий заступник 
голови — інж. Василь Ростўи, 
який водночас очолюс органі-
заційну референтуру, до якої 
входять пп. Д а н и л о Замитай-
ло та Микола Ляшенко; сек-
ретар — інж. Микола Фещен-
ко - Чопівський; скарбник — 
п. Ігор Білниський; референт 
інформації — інж. Юрій Ар-
тюшенко; члени реферату ін-
формації — Зенон Голубець. 
Анатолій Луппо та інші, що 
мають бути кооптовані. Крім 
того до ділового комітету вхо-
дять: пані Лідія Поготовко, 
пані Уляна Терлецька, мгр. 
Володимир Нечай, мгр. Ба-
лук і п. Ярослав Конол. 

П Р О Т О Н О П 

СВЯТО ДЕРЖАВНОСТИ 
КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 

під протекторатом 
Комітету Об'сдванвх Організацій м. Ню Порќу 

відбудеться 

в неділю, 25-го березня 1956 р. 
... ` - о годині 3:80 пополудні 

в залі VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
; 240 Second Ave. (14-15 St.) New York City 

Святочні промови: Д-р Посип Внсага (по-англійськи) 
Д-р Юлія Химннець (по-украінськн) 

В мистецькіЃї програмі: Квартет баадурнстів 
п. і'. Левнцьхого. 

Зші{)ошусмо Українське Громадянствв м. Ню Иорку в 
околиці до ласкавої участи. 

КАРПАТСЬКИЙ С О Ю З 
Філія Ню Порі; 

і нарад Головного Екзекутивного Комітету УНСоюзу, 
які відбулися дня 11-го березня 1956 р. 

^ в Ню Норку, Н. И. 
На нарадах були прнявні члени Екзекутиви, а са-

ме: головний предсідник Д. Галичий, заступник голов-
ного предсідшша П. Пізнак, заступниця головного 
предсідннка Геновефа Жеребняк, головний секретар 
Г. Герман і головний касир Р. Слободян. 

Збори відкрив о год. 10:00 рано головний пред-
сідник та подав до відома ці справи, які були полаго-
джені від останніх зборів Екзекутивного Комітету, а 
опісля предложнв справи, що іх треба вирішити на цих 
зборах. Ці справи були такі: 

Купно бондів. Закуплено отсі бондн: 
Southwestern Public Service Co., I st Mtge Bonds, 3 . 3 5 ^ $ 25,062.50 
Central Power 4 Light Co., 1st Mtge Bonds Series"G" 

Щ% 100,950.00 
Municipality of Metropolitan Toronto З%% 73,875.01 

Відкликані бондн. Одержано за відкликані бондн: 
Community Public Service Co., Зу4% 1st Mtge Bonds 

Series "D"' . . . ^ 
Морґеджі. Уділено такі морґеджі: 

Wasyl and Olena Papiz, Detroit, Mich 
Michael Uorosh, Bronx, N. Y 
Daniel Nussbaum, New York, N. Y 
Nicholas and Evangelia Colombos, New York, N. Y. 

2,037.20 

7,500.00 
22,000.00 
55,000.00 
18.000.00 

Puritan Estates, Inc., New York. N. Y 40,000.00 

Організаційні справи. 
Рішено, що літні курси українознавства будуть від-

буватися на „Союзівцг від 1-го до 28-го серпня 1956 р. 
Оголошення на курси будеться прииіматн до 15-го трав-
ня у віці від 16 до 21 років. Оплата курсів виноситнмс 
так само, як у попередньому році, а саме, по $120.00 
від особи. 

Прийнято відповідну резолюцію в справі виплати 
дивіденди членам в 1956 році. 

По дискусії над різними організаційними справами 
вичерпано програму нарад, а головний предсідник за-
крив збори о год: 5:00 ввечір. 

Г. Герман, гол. секр. У.Н.Союзу 

Літературно - Мистецький Ќлюб в Ню Норку 
повідомляє, що 

У П'ЯТНИЦЮ, 23-го БЕРЕЗНЯ 
відбудеться доповідь 

Д-ра Миколи Шлемкевича 
на тему: 

„ДУША І ПІСНЯ" 
Початок о год. 8-ій вечора. 

УВАГА! РАЧЕСТЕР, Н. f U УВАГА! 
ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ 

В РАЧЕСТЕР, н. п. 
иідвудутьсп 

в суботу. 24-го березня 1956 р. 
о годині 7:30 вечором 

в залі Укр. Амер. Ќлюбу (мала заля на горі). 
На ці збори повинні явитися урядники і урядннці Сою-

:іоинх Відділів, як також І члени Союзу, бо по скінченні 
зборів будуть висвітлені два фільми, фільм .‚СОЮЗІВКА" 
і фільм Конвенції УНСоюзу у Вашингтоні, столиці Америки 

На другий день ті самі фільми будуть висвітлені в залі 
Народного Дому під ч. 831 Joseph Ave., вечором о годині 
7-ій веч Хто бажас бачиѓв ці інтересні фільми, просимо 
прибути. — Зборами заряджус головний радний — 

о. Васяль Гузар 

, , — . - ѓ 
ВОЛЯ НАРОДАМ! ВОЛЯ ЛЮДИНІ! 
Відділ Українського Конгресового Комітету Аме-
рнкн, 12-ий Відділ Організації Оборони Чотирьох 
Свобід України, Осередок Спілки Української Мо-
лоді Америки ім. Лесі Українки, Організація Укра-
їнської Молоді „Пласт", Відділ Об'єднання Ўкраїн-

ців в Америці „Самопоміч", Товариство „Рідна 
Школа" в Джерзі Ситі, Н. Дж. 

влаштовують 
в (ї-ту річницю геройської смертн Головного Ко-
манднра Української Повстанської Армії славної 

пам'яті Ген. Хор. 
ТАРАСА ЧУПРИНКИ -ШУХЕВИЧА 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
в неділю, 25-го березня 1956 р. 

о годині 8-ій ̀ п ополудні-
В ЗАЛІ ПУБЛІЧНОЇ ШКОЛИ Ч. 16, 

при Sussex A Washington Sis., Jersey City, N. J. 
На Свято загостять конгресмен достоаяяй містер Тямелтея. 

В ПРОГРАМІ ВЕРЎТЬ УЧАСТЬ: 
1. Святочна промова Голова Головної Ўправе Організації 

Оборони Чотирьох Свобід України Проф. І. Вовчуќ. 
2. Духова Оркестре „СУРМА" прн Осередку СУМА їм. Ле-

сі Українки в джерзі Ситі під дир. Проф. В. Задорвого. 
3. Сольоспівн. деклямації. бандуристи, хор. 

Подробиці програми в програмках прн вступі иа залю. 
Масовою участю в Святочній Академії віддаймо повіяну 

геросві-борцеві за волю Україна. 
Святочний Комітет 

Вступ за програмками ва покриття коштів $1.00. 

УВАГА! НЮ ИОРК ТА ОКОЛИЦІ! 
1-ий Відділ Ім. О. Ольжича в Ню Порќу 

— улаштовує — 

В СУБОТУ, 24-го БЕРЕЗИН 1956 Р. 
в домівці ОДВУ, 20 St. Mark's Place, 8-ма вул. 

о годині 7-ІЙ вечора 
доповідь ќв тему: 

„Стан молоді в сучасній Україні" 
ат^тттт

 я к у виголосить п. ОСИП ЗІНКЕВИЧ, 
редактор журналу „Смолоскип" у Парижі. 

Після доповіді відбудеться дискусія. 
До численної участи просить — Ўі 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК у США t 
Ці', Вест 26 вул., Ню Порк. II. П. 

ПЛЕНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
відбудеться 

В СУБОТУ, 24-14) БЕРЕЗНЯ 1950 P., 
о годині 6-ІЙ вечором 

в приміщенні УВАІІ у (ПІД. 
и. ЧАРЛЬС ВБЧАЛБЛ ШЕРМАП 

зробить доповідь: 
„НАЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ В СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТАХ АМЕРИКИ". 
Вхід вільний. 

Управа УВАЯ у США 

Коживй свідомий українець тв 
кожна свідома українка вваиса-
ють своїм обов'язком етоятв а 
рядах Українського Народного 
О т з у , одоб своїм членством 

збільшити кядря Ідейних 
українських праЩваткІа 

тнмв в супроводі оркестри під кер. проф. Богдана Сарамаги. 
м'икотя Кавќа. Музичне оформлення: проф. Богдан Сараяага. 

. . — Пом. рсж. 1 світляні ефекти: Я. Петращук. 
Декорації; II. Муснк. ^ . 
м х ' " Адміністрація: Д. Труш І В. Гарвсимів. 

Квитки набувати в передпродажу в книгарнях: М. Вілосиурського і Д. Гарашевсь-
кого. а в день вистави прн касі. І 

Український Музичний Інститут 
В НЮ ИОРКУ 

Неділя, 1-го квітня 1956 Год. 7:30 веч. 
ЗАЛИ НАРОДНОГО ДОМУ (2-га Евню) 

ЯРОСЛАВ 
М И Ґ А С Ю К 

С К Р И II А К 
прн фортгпіяиі 

РОМАН САВИЦЬКИИ 
В програмі: 

Моцарт — Потопѓи — Краііслгр — Когенко — 
Вартоќ — д'Амброзіо — Вснлвсісий 

ВСТУП ЗА ПРОГРАМКАМИ. 
В ціпі дол. 2. 1.50, SO Я. (для молоді) 

до набуття в крамниці ЕКО. 

УКРАЇНСЬКА ФІЛЬМОВА ПРОДУКЦІЯ В ПАРИЖІ 
в и п р о д у к у в а л а 

КОЛЬОРОВИЙ ЗВУКОВИЙ ФІЛЬМ 

„НАТАЛКА ПОЛТАВКА" 
За поданими рецензіями у французькій і англійській пресі, фільм цей був 
нагороджений почесним днллюмом і бронаопою мсдалсю на міжнародньому 
фестивалі в Каннах 1954 р. Краса природи І чар музичної пісні зворушує сер-
це глядача та пригадує рідний край. 

Завдяки п. Костя Яцькова, який с співвласником фільму, приїхав з Па-
рижа до ЗДА, зможемо побачити на екрані високоварпсний та мистецький 
фільм при участи таких акторів як: н. Борис Дииіровни і Євгенія Чайка. 

^ Просимо слідкувати за нашими дальшими оголошеннями. " 
^ Просимо прийти — поглянути, а певно, що не пожалуєте. 4 

Фільмовий оператор Григорій Моклиќ. 

НЮАРК, Н. ДЖ. 
СУБОТА. 24-го БЕРЕЗНЯ 1956 — ѓод. в і 8 веч. 
НЕДІЛЯ, 25-го БЕРЕЗНЯ 1956 — год. 4 І в веч. 
в валі Української Централі, 180 William Street, Newark, N. J. 

Вступ $1.00, цля дітей $0.50. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 22-го БЕРЕЗНЯ 1956. Ч. 5Ї, 
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МИКОЛА ІВАНОВИЧ ГАВРИЛЮК 
‚‚I я не знаю, чи я живу. 

(чн доживаю, 
Чя †аќ по світі волочусь, -
Бо вж4 в не плачу 

(Й Вѓ СМІЮСЬ . 

Ці незабутні слова з віршу Т. 
Шевченка вбилися мені в па-
м'ять з частих деклямацій Ми-
колн Івановича Гаврнлюкп. ро-
дом з села Хрещатик, біля м. 
Заліщякя в Галнчшіі. 

Ця нещасна людина ..сиділа" 
в ліиші-серпні 19Л5 року разом 
зо мною в камері ч .') ЛуО янсь-
і.оі тюрми НКВД. Я пригадував 
Миколі Івановичу слова Дайте 
з відомого його твору: „О. 
смертний! Залишн всяку надію, 
коли сюди ввійдеш! Як пекло 
після смертн, таї: НКВД. за 
життя!" 

Коротенька історія, як попав 
Микола Гаврклюк до Луб'янсь-
і.оі в'язниці: 

М. Гаврилќи: приїхав до Мос-
квн за порадою свого брата {чи 
братаннча), ЯКИЙ у 1935 p. npa-
цював десь в Наркомземі — На-
родному Комісаріяті Земельних 
Справ і, мабуть, був комуніст, 

Гаврнлюк учився і працював 
в Берліні, мав жінку-комуніст-
і:у І сам був симпатином чн під-
пільлим комуністом, за що ft був 
арештований німецькою поліці-
гіо. Він шукав кращого в Сош.т-
ському Союзі, але гірка підсо-
встська дійсність розчарувала 

Џ П Р А Ц Я ф 
ѓІ HELP WANTED—MALE Ш 

М А Ш И Н І С Т 
і янрібник знаряддя. 

До відливання гумових форм. 
Голоситись особисто від 

9 рано до 9 вечора. 
CLIFTON TOOL CO. 

208 Outwatcr Lane 
Garficld, N. J. 

його і, можливо, ВІН в якийсь 
спосіб це показав на місці свосі 
праці в „Друкарні Закордонної 
Літератури", д е був друкарем у 
відділі німецької пропагаіідпв-
иоі літерату'ри. 

На 1-го травня 193о року 
в день „міжнароднього пролс-
тарського свята", хтоі ь підло-
жив у робочий стіл Гаврилюка 
друковану антисовстську про-
клямацію. в якій закликалося 
робітників не підписуватись на 
державну позику. Московськ'і 
комуністи — написано було t 
цій летючці — експлюатуюті. 
робітництво більше як в буржу-
азному світі, і тому треба скн-
нутн комуністичних зрадннкік 
соціалізму. 

За планом НКВД в друкарн. 
був зроблений трус і цю страш 
ну проклямацію знайшли в сто-
лі Гаврилюка. 

Отже, сидячи зі мною В ОДНІ{! 
камері, Гаврнлюк ждав ‚.виш 
кн", тобто розстрілу, і ночами 
після допитів у слідчого, не міг 
говорити, курив і маршўали з 
кутка в куток. Одного разу він 
попросив у мене, щоб я лапам`.ч-
тав село Хрещатик біля Золіщи-
ків і, якщо вийду на свободу. 
передав його братам, про йоп 
нещасну долю. 

Милосердний Господь вряту-
вав мос життя після п'яти ро-
ків сибірських концтаборів, тю-
рем і гестапівських тортур у 
Вінниці. Тепер живу В ВІЛЬНІЙ 
Америці, але мій обов'язок знай-
ти і передати своякам і друзям 
МИКОЛИ Івановича Гаврилюка 
про те, як він зловився в сітку 
червоних катів і яка його спіт-
кала доля. 

Шкода культурного ўкраїн-
ця! Можливо, що в Америці або 
Канаді с людн. які Гаврилюка 
знають. А може якимось чудом 
Поѓ зберіг Лому життя? 

І. Поперім.ІП 

є Праця — Help Wanteq — Agency — Праця џ 

Шукаєте праці — шукаєте робітника? 
Зверніться до Агенції Ппсепедннцтпл ІІрнпі 

TOMPKINS SQUARE EMPLOYMENT AGENCY 
S3 — 3 r d Avenue, New York 3, N. Y. e TeL ORchard 4-1137 

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

КУХАРІ, БУФЕТОМ (COUNTERMEN), КЕЛЬНЕРИ, 
ЛОСЛУГАЧІ, ПОМНВАЧІ І In. 

# Заходьте до вашої Агенції, нќа Ісиус вже 80 років! т 
Наша Дгеяши відома, що дає охочим добру й добре 

вдатиў працю! Переконайтеся про це! 
JOHN GELETY, власник 

ххп—)о-^зо: 

ПИСДНКА в Б Р О Н З О В І Й КШТЦІ 
дарунок для Приятелів І Знайомих. 

ПИСАЛЌА це правдиве українське 
великоднє яйце, ручно прикрашене 
стародавнім способом з символами 
здоров'я, щастя, достатку 1 любови. 

. . . ќминена в делікатній блискучіЃї 
мідяній клітці проекту Славки. По-
вісьте на мідяному кулочку, або по-
ставте як прикрасу на стіл . . . 

. . . елегантний дарунок в золотій і 
блакитній скрипочці . . . 

Даром долучена карточка з пояс-
нениямн до ПИСАНКИ. 

Ввснлаетьсл за післяплатою 1 за- 9 
болиечсіліям тільки за $4.00. {І 

SURMA, 11 East 7th Street, New York 3, N. Y. 

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФІЧНІ ПЛАТІВКИ 
Заходѓѓь або пишіть по українські й другі 
платівки. Висилаємо платівки по цілому 
{віті. Пишіть щодня по український ката-
лог платівок. 

FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 West Chicago Avenue, Chicago 22, 111., U.S.A. 

sgagtafcTi=fta=3=3j=p-g=ifr 

ВЕЛИКА НАГОДА! і{ 
УКРАЇНСЬКІ ПЛАТІВКИ 

. можете одержати в „СВОБОДЃ'. ;І 
ЦІЛА ПЛАТІВОК 75f вам з коштами пересилки. :-, 

35. OU у лузі Хор, Сольо Паторжниськнй jj 
Гуляв' чумак Хор. С'ольо Паторжннський п 

36. Ой ходила дівчинонька.^ Капеля бандуристів ц 
Гопак—танок я 

37. Арія Остапа і Матері. й 
(часѓ. 1 і 2 ) з опери „Тарас Бульба" У 

38. Почаівська Божа Матір Хор „Бурлака" U 
Страшний Суд з Англії Ц 

39. Бродить ніч Танґо. співас Лаврівський Ц 
Сонце низенько Танго, співас В. Божик ц 

40. Ой, не шуми луже — П 
ОЙ я нещасний сольо Козловськнй д 

41. Гаївка (Великодня) — П 
Бо дайся когут знудив Хор „Трембіта" п 

42. Ой, у саду, у садочку — 
Ой у полі нивка Жіночпй Хор 

43. Ой запив козак — 
ОА, чн чусш ти дубе Сольо Паторжинськнй 

44. Понад садом пшениченька І 
Через річеньку Хор Ц 

. Світить місяць Балалайка—Сольо ц 
Гопак Балаласчна орк. Д 

(Продовження буде і U 

# ПовнщІ платівки нжгнласмо поштою за попереднім на 

45 

діѓ.іаиилм грошей. В ЗДА вистлаимо рівно ж за після- п 
платою. )Т 

є Нря замовленнях в платівок і биьше — порто оплачўе -і 
„Свобода". Менших замовлень не авкоиусмо. ПЛАТІВКИ 
ВНСПЛАСМО ДО ВСІХ КРАШ. 
ЖАДАЙТЕ ПОВНОГО КАТАЛОГА — БЕЗПЛАТНО! 

Посилку з платівками одержите через фірму „АРКА". 
Замовлення надсилати: 

"SVOBODA", P. О. Box 346F Jersey City 3, N. J. USA. 

НОВІ ВИДАННЯ: 4 

ЗБІРНА УКРАЇНСЬКИХ НОВЕЛЬ 
У Виданні Наукового Т-ва їм. Шевченка 

32 новелі — J64 crop. — Ціна $3.00 

ТВОРИ м. гоголя 
Том І - П в полотняній оправі $3.76 

4 Замовляти: 
"SVOBODA". Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

и= -)jp̂ Г̂ T̂ ^ -^" Т^`—— 

К Ш І Р П О Д О Б А Є Н А ВОЄИНПП Т А Б І Р 

Інг.іі і їська віпгьково-адміністраційна влада на острові Кяпр 
на Середземному морі старасться драконськими способами 
здавити тамошній революційний рух греків. В столиці краю 
іігкозії державні будинку й м а н д а т і обведено кільчастим 
дротом. На цьому образќу бачимо, як англійські вояка пе-
реводять персональну ревізію у власників крамниць, поки 

дозволить їм відкрити крамниці. 

Закидає робітничим провідникам політичні 
амбіції 

Голлівуд, Флоріда- — Голо-
ва Кранового Товариства Про-
дуцентів Коло Д ж . Паркер 
промовляв на відкритті сесії 
інституту для досліді' промнс-
лових відносин і заявив, що 
„свідомо чн несвідомо" голов-
ною метою робітничого прово-
і у с „утривалитн свою еконо-
мічну і політичну владі'". 
Паркер виступав проти, ‚збіль-
шеної політичної активності! 
зорганізованого робітництва". 
На цін сесії було присутніх 
більше як 200 директорів про-
мнсловнх підприємств із 31-го 

стенѓу. Паркер заявив, що І 
„так звані робітничі провіднн-
ки, в своїй політичній діяль-
ності, нічого ані нікого не ве-
дуть, хіба тільки свою власну 
кліку, яка змагас захопити в 
свої руки політичну і еконо-
мічну владу". Паркер поклн-
кувався на пробне голосуван-
ня. яке зорганізували промис-
ловці і яке виявило, щ о „фі-
зичні робітники і майже поло-
вииа членів робітничих спілок 
заявилася за тим, щоб робіт-
нпчі організації не мішалися 
до політики, та не підтрнму-
вали політичних партій". 

Крулп подав проект поборювання советськоі 
господарської офензиви 

Бони. — Відома в цілому 
світі німецька фірма важко-
го промислу Альфред Крупп 
в Ессені виготовила проект, 
як поборювати совстську е-
юномічну офензиву, щ о її 

Москва почала вести на Сс-
редньому Сході і в Африці з 
поліѓп чин ми цілями. Ц е й 
проект особисто предложнв 
у Вашингтоні державному 
департаментові головний ди-
ректор фабрики Крі"ппа. 
Бертольд Байц, який в цііі 
справі відбув довгу конфе-
ренцію з державним підсек-
ретарем Робертом Мерфі та 
з керівництвом Чеїіз Мангет-
тен Бенк в Ню Иорку. Від-
пис відповідного меморіялу 
предложено Бі.чому Домові 
і Конгресовій комісії для за-
кордонннх зв'язків. По суті, 
німецький проект твердить, 
що безплатна державна до-
помога, як її переводять 
З Д А . мас поганий психоло-
гічннй наслідок серед схід-
ніх народів і не може внтри-

матн сі`тіерництва з Совста-
мн. Тому треба застітіитн її. 
каже проект К р у ѓ т а , спіль-
ною акцією приватного прсг 
мнслу і приватного .капіталу 
З Д А , - Німеччини, Франції. 
Англії, а м о ж е й інших- кра-
їн, які взялись бн з а веден-
ня торгівлі з економічно-
відсталнмн країнами,, даючи 
їм низьковідсоткові її довго-
термінові кредити дл^г лоси-
лення тамошньої .кранової 
продукції, а крім TOJD^ на-
звані західні країни!- перево-
днлн б на тсрекі відсталих 
країн великі роботи своїми 
технічними силами й своїм 
матеріялом. Д л я цієї цілі 
треба бп поісликатн до жнття 
окрему міжнародну устано-
ву, з л о ж е н у з приватних 
промислових і б а н к о в и х 
фірм. Сам Альфред Крупп 
об'їздить тепер Середній Схід 
і конферус з тамошніми дер-
жавними мужами. У Вашинґ-
тоні буцім то прийнято прс-
скт Круппа д у ж е прихильно. 

Проп онують обмежити висоту пожертв 
на виборчі фонди 

Вашингтон. — Провідники 
обох партій в Сенаті, демо-
кратичннй сенатор Лнндон 
Б. Д ж а н с о н і республікансь-
кнй сенатор Вільям Ф. Нов-
ленд. погодилися запропону-
вати законопроект, який об-
межував би пожертви окре-
мих осіб на виборчі фонди 
до 10.000 в одному календар-
ному році. Цей законопроект 
обмежував би вплив багатих 
одиниць на перебіг виборчої 
кампанії. Крім цих сенаторів 
за цей законопроект висло-
внлись ще 83 сенатори. По-

жертва однієї особи в сумі 
10,000 долярів річно відиосн-
лася б д о датків на прави-
борчу кампанію, на вибори 
до Конгресу і на вибори на 
федеральні становища. Покн-
що мають вилучити з цього 
законопроекту пункт, в яко-
му говориться, що пожертви 
на виборчу кампанію в сумі 
д о 100 долярів мають бути 
звільнені від федерального 
оподаткування, бо цю справу 
мусить що вирішити Палата 
Репрезентантів під час обго-
ворювання податкового за-
конопроскту.' 

Хроніка українського 
житѓії 

В Канаді 
в и с т у п МІНСЬКОГО з СІІМ-

ФОНІЧНОЮ ОРКЕСТРОЮ 
В ТОРОНП 

10 лютого відбувся в Мессеп 
Гол у Торонті концерт торон-
тонськоі симфонічної оркестри 
під дириґентуроіо Сер Ернеста 
Мек Миллеиа при участі гостя-
співака, українця, баритона Ми-
чайла Мінського. В програмі 
концерту, що був присвячений 
українським музичним творам, 
були такі твори як увертюра до 
опери Лнсеяка „Тарас Вульба", 
„Україна" Углицького і „Карме-
люк" Костенка. Крім тогоМінсь-
кий виконав і кілька творів чу-
жинних композиторів, як Мо-
царта „Весілля Фігаро". 

Концерт цей передапала ра-
діостанція СВС по всій Канаді. 

25-ЛІТНІИ Ю В І Л Е П 
О. ЛЯТУРІШСЬКОІ 

Відділ Комітету для пшану-
вання поетќи в Торонті в п'ят-
кнцю, 3 лютого, органібуиав о Я 
годині вечора в залі Народного 
Дому скромне ювілейне свято. 
На цьому святі головними точ-
камн було читання творів юві-
ляткн. Зійшлося коло СОТНІ ЛІО-
дей. Провадив свято редаіл`ор 
В. Гошовськнй. 

ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТО-
ВЛРІІСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА 

В ЕДМОНТОНІ 
Дня 3. ХП. 1956 відбулися 

У с т а н о в ч і Збори Осередку 
НТШ, Едмонтон, Канада. В Уп-
раву входять: д-р Іван Німчук. 
голова; д-р Орест Старчук. 
заст. голови; д-р Степанія 
Жмуркевич, секретар; д-р Ми-
хайло Росляк, скарбник; Інж. 
Володимир Мацьків, член. 

Першим ВИЯВОМ ДІЯЛЬНОСТІ! 
Осередку була Перша Наукова 
Конференція в днях 18 1 19 лю-
того. Вступне слово мав д-р 
Іван Німчук, голова Осередку. 
Вулн відчитані такі доповіді: а) 
о. проф. д-р Василь Лаба: Етно-
логія на ўслугах християнської 
апологетики; мгр. Михайло Хо-
мяк: Два „Проекти на зніщенс 
Русі"; б) Канадознавство: Іван 
Німчук: Три перші публіка-
ції про нові землі; д-р Степанія 
Жмуркевич: Українська еміґра-
ція та іміграція в Канаді; д-р 
Орест Старчук: Оселі буковий-
ців у Канаді; о. Орест Купра-
вець ЧСВВ: Архів-музей оо. Вз-
сйліян у Мондері. Після допо-
відей була жива дискусія. Пер-
шого дня конференції було 70 
осіб публіки, другого 110. 

БУДІВЕЛЬНІ СПІЛЌІЇ 
В ТОРОНТІ 

4. 3. відбулися в Торонті ін-
формативні збори члеяів-уді-
ловців наших 3-ох підприємств: 
Safe-Way Construction Co. 
LTD., Fami ly Homes Con-
itruct ion and Investment LTD 
L Star General InsurranceCom-
pany. Ціллю зборів було поін-
формувати членів про проробле-
ну роботу І про пляни на новий 
господарський 1956757 рік. В 
1955 році обидві будівельні 
спілки побудували і продали 
домів на загальну суму 51.078.-
000.00. На наступний рік запля-
иоваио будову 160 житлових до-
мів. ринкова вартість яких до-
сягне суми $2,500,000.00. Спілки 
вже мають до своєї диспозиції в 
Торонті потрібні будівельні пло-
щі, ринкова вартість яких ви-
носить $670,000.00. Бюджет спі-
лок на 1956X57 рік розрахова-
ннй в цілому на $2,750,000.00. 

На зборах була теж порушена 
справа новозасноваиоі обезпече-
невої спілки StarGeneral Іпви-
rance Company, першого того 
роду українського підприємства 
на терені ЗДА і Канади. Закла-
довнй капітал спілки встановле-
ннй на суму $1,000,000.00. Неза-
баром тимчасова дирекція поч-
не приймати підписи на уділи. 
Ціна уділу в обезпеченевій 
спілці $110.00 за уділ. 

Зборами проводив гол. днрек-
тор спілки п. П. Миќўляќ, 
який подав теж звідомлення з 
проробленої роботи. Про госпо-
дарські пляни спілок на 1956X57 
рік доповідав п. М. Сосновсь-
кий, секретар дирекції. Про 
обезпеченеву спілку інформу-
валн: адв. Д. Штокало і відо-
мий в Торонті керівник обезпе-
чепевоі агенції, п. Ярослав Онн-
щук. Обидва доповідачі входять 
до тимчасової дирекції обезпе-
ченевої СПІЛКИ. 

М. С. 

ШНММ і і ТГ Ь-Аія til, ; 

Џ Республіканські жішси З 
Айдаго збирають гроші на вн-
борчий фонд, продаючи значки, 
на яких видрукований символ 
їхньої партії — слон. 

' 

Чн пн опікуєтеся інвестиціями з якихбудь 
вичислених фондів: 

9 Особисті Конта 
Щ Робітничі Юнії 

' Кредитові Юнії 
" ІСорпораціЛиі Копта 

' За полі о гов і й Братські Конта 
^ Пенсійні Фонди 

" Церкви, Школи Універснтетн 
або Колегії 

Якщо так то прошу прийняти до відома, що мо-
жете гроші тих фондів вложити до Trident Savings 
and Loan Association і одержати найвищі відсотки 
від тих грошей! 
Пам'ятайте, що в Trident всі ті вкладки с законнн-
ми і довірочннмн інвестиціями і відповідають всім 
вимогам безпеки. 
Вкладайте свої ощадності там, де задовільні днві-
денди виплачує Trident без перерви ще від 1913 
року. 

TRIDENT 
Savings and Loan Association 

TEULPHONC GRovemu. в-7вгі 

1935 WEST 5 І ` ' STREET 
CHICAGO 9. ILLINOIS 
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В С Я Ч И Н А 
МОЖНА КУПИТИ ОСТРІВ 

ЗА 800 ДОЛЯРІВ 

Бюро Управління Землею в 
Руссвілл. Арќ., повідомляє, що 
продає 12 островів, які лежать 
недалеко узбережжя Флориди. 
Всі ці 12 островів мають обшир 
11.98 акра і їхня ціна встанов-
леиа на 53,850 долярів. Наймен-
ший із цих островів мас тільки 
0.16 акра, і його можна купити 
за 800 долярів, а найбільший — 
коло 8 акрів, і за нього треба б 
заплатити 23,850 долярів. Це 
коралеві острови, декуди с кіль-
ка дерев і дещо рослнниости. 
Власник зможе робити з купле-
ннм островом, що тільки схоче, 
але не сміс його вннайнятн чу-
жій державі на атомові досліди 
чи пробні експльозії. 

НАПЕВНО ВИНАЙДУТЬ ЛІК 
ПРОТИ ПІСТРЯКА 

Директор Медичної Дослідної 
Фундації д-р Нормиќ Моломут 
заявив, що наука знайде вже 
незабаром спосіб, як лікувати 
недугу пістряка. Він казав, що 
наука вивчас шляхи природи 
та використовує їх для добра 
людства. Цим способом досі 
вдалося контролювати багато 
недуг. „Немас найменшого сум-
ніву, казав д-р Моломут, що не-
забаром вдасться винайти спо-
сіб. як контролювати ту групу 
недуг, яку називаємо пістря-
ком". Д-р Говард Бенкрофт Ан-
дервонт сказав, що вдалося 
знайти способи, як лікувати по-
шесні недуги, бо знаємо при-
чнии їхнього виникнення. Та 
пістряк — це недуга клітин, не-
вндимих частин нашого орга-
нізму. Тому пал'ка повинна вн-
вчати реакцію клітин на їхнє 
довкілля. В цій ділянці мусять 
співпрацювати фахівці з різних 
ділянок. 

ІТАЛІЙЦІ КУПУЮТЬ КНЯЖІ 
ШЛЯХЕТСЬКІ ТИТУЛИ 

Після скасування монархії в 
Італії після другої світової вій-
нн ніхто не дбає про те, хто має 
дійсне право називати себе кня-
зем, бароном, графом чи маркі-
зом, бо суд не визнає жадних 
титулів, які дістається в спадку 
на основі уродження. Та скасу-
вання аристократичних титулів 
не зліквідовало князів і баро-
вів, бо багато людей, які мають 

гроші, стараються купити собі 
фальшиві титули князів чи мар-
кізів. На цьому тлі доходить до 
комічних випадків. В одному 
готелі в Римі від власника д о 
помивача посуди всі старають-
ся набути шляхетські титули. 
Чорний ринок із шляхетськими 
титулами процвітає, І пройди-
світи роблять добрий Інтерес на 
цій погоні до шляхетських ам 
біцій снобів, які на злість прав 
диням князям і баронам хочуть 
належати до тих, які можуть 
величатися гербами, хоч навіть 
не знають, що це таке герб 
шляхетство. 

щ 
Посмертні Згадки 

ПОСНФ КОСТЕР, член Т-ва 
„Жидачів" ВІдд. 80S УНСо-
юзу в Ню Порќу, Н. П., по-
мер по тяжкій недузі 20-го 
лютого 1956 р. в 63 році ;кнт 
т.ч. Полишив в глибокім CMVT-
ќу дружину Стефапію і ся` 
на Марсела, Похорон відбув-
ся при участі Родини і Члс-
иіц Т-ва „Жидачів" 3-го бе-
резіш з St. John Church, Ber 
eenfield, N. f., на цвинтар St. 
Joseph, Hackensack, N. J. — 

M. Литвнп, секр, 

ЕВДОКІЯ БАРАН, довголітня 
членќа 204-го Відд. УНСоюзу 
в Ню Иорку, померла 18-го 
березня 1956 р. Покійна ро-
д н. і ас: і 1898 р. в селі Городи 
славнчі, пов. Бібрка, Заќ. У-
краіна. До Союзу вступила 
1936. Полишила в смутку му-
л:а Антоіш, сестрінка Поснфа, 
кузинќу Наталію, Кўанна Іва-
иа. Похорон відбувся 21-го 
березня з поѓрч'о, заведення 
П. Яреми до церкви св. Воло-
димира при 14-Ій вул., відтак 
на цвинтар Оливна Гора. Світ-
ла пам'ять иебіжки залишить-
ся в пам'яті членів 204 ВЦ-
діл"у І }'крвіясько! громади в 
Ню Иорку., як щирої патріот-
ки на народній ниві, та як 
доброї артистки при театраль-
нім гуртќ}'. — 15. їй П.! 

В. Гасій, секр. 

ТАРЗАН. .Ч- S637. З б л и ж а с т ь с я . 

HOMELANP, TARZAN FOUHP ftBNEGAPS 
NATfVES LEAPINKS А САРТМЕ WHITS-
WOWAN WTO A CANNIBAL У Ю А 6 Є . 

fJOM Ш У Б H m. m 
—9-І. 

Ц о ш у к у ю 
г д і Н А ТУРЧИНА 

з села Коропуж, повіт Рудкя. ` 
'Його сестріноіс ' 

СТЕПАН П. 
315 ЌеШи"" Stred 
Syracuse 4, N. Y. 

Пошўќле'Івана МАРТИШОК А 
з села Турівка, повіт Сќалат. 
Перебував, -в Торонті, Канада 
1929. Хто знав би про нього, або 
він сам%р$шу писати до: 

MVCHAILO BABIY 
20130 Vonka Street 

DcUolt 34, Michigan , 

Пошукую і)дяосвльчая з селС 
Серннкиу TJOBT. Вібрка, Західна 
Україна. Хто де с то прошу sroj 
лоситися.на адресу: 

STANLEY WASYLYK _ J. 
15 Mart el Avenue 

Taunton, Mass. 
rU 

ВАСИЛЬ БРАГАР' 
;, пошукує 

своїх фаміліянтів 
49 краянів 

зі сеііа Росохач. 
лрвіт Чортќів. 

Прршу голоснтнся 
1 ла адресу: 

WASYL BRAHAR 
2623 YV. Evergreen Ave.'; 

Chicago 22, Illinois ? 
Миколу Поліожниа і його брата 
Стефаяа 1 "Володимира Федняа 
агукають' рідні і знайомі. Хто 
знав би про них, або вони сам), 
прошу голоснтнся на адресу: 

JOHN PETRONCHAK .-; '-
252 WiUow Street 

New Haven, Сопл., USA 
Заграннчні часописи прошу про 

передрук. 

A R K A CO. 
48. East 7th Street 
Nejv York, N. V. 

COR 3-3550) 
няв `яайбільпшй вибір 

`ПИСАНОК. 
- ̂ ######frt#A##j############i##a 

' 4 -ВАКАШЗ 
5 

МГдті, Florida 
ВІасмо кімяатя до вяваяму. C 
Пишіть або їдьте просто до: 

Мг.: Зі Mrs. М. SZPAK 5 
257 N. ?.'X7th Termce, МЗаШІ 32, 

FknSeX'— Phone 82-2692 'і 

МЃАМІ — FLORIDA j 
Масмо до вннаяму умебльовані 
апартаментџ з кухаею, `з начв;: 
ням до варення, столовим, .нал 
ќриття ц на тиждень, місяць, або, 
цілий cfsoji. .' 

Mr, 4 Alra. FRANK TARANDA'; 
'teWfee N. E. 85-th Stf. 

Miami 38, Л я . '. ;. .J 
^ . T e J Raza 8-1078 - v ^ 

Miarni, Florida 
Подасмо до зогааьного 

відома, ato . 
УКРАШ(".'І.КНП 

АМЕРИКАЯСЬКИП КЛІОБ 
міститься у вла'снім домі . 

"під адресою: 
'UKRAINIAN-

AMERICAN CLUB 
3938 W:W. 17th Avenue 

MIAMI, FLORIDA 
Pres. Phone 84-8297 
S e c Phone 82-2692 

FARMS FOR SALE 

la Saratoga County . 
На продаж добра модерна і ђ 
акр. МОЛОЧНА ФАРМА.- І$ 
дійних йорів, молодняк, фарме^-
ська машинерія 1 добрий мур. 
дім. За_ і Іиформаціямн прошу 
писати пб-ангійсіжн: ' - х 

STEVE DUDIC 
R. D. 1, Stillwaler, N. Y. 

Call Seratoga Springs 1966M2' 

ЩАДІТЬ У ЛЕГКНП СПОСШ1 
К У П Ў И Т Е СВОЇ Б О Н Д В 
ЧЕРЕЗ ЃГЕ ПРО Л СЕігеШГСЯ 
К У П У Й Т Е СВОЇ Б О Н Д Я 
ЧЕРЕЗ ПЕИРОЛ ОЕИВШГОІ 

Досліджхіочи свою батьків-
іцнну, . Тарзан побачив ту-
більців ренегатів, які вели 
полонену білу дівчину до се-
ла людожерів. 

REALIZING THERE rvOULP 
ЂЄ A.L0M3 RULAVEK.TARZAN 
SLEPT ON АВЌАНСИ OF A TREE. 

. . . 
Знаючи, що тут буде довга 

балаканина, Тарзан заснув на 

галузі де$еії. 

ІВАЙ БУНЬКО 
У Ќ Р ! П О Г Р Е Б И Н К :: 

OCcajtf^ Чесяа 1 яаікращя ' 
Ц Ш И ПРИСТУШД . 

John Bunko 
l icensed Undertaker 

-' , й Embalmer 
REASONABLE PRICES 

! 437 EAST 5th STREET І 
New York City 

ГTelephone: ORamercy 7-7661 1 
M ^ # d # J # j y # # # # r f - f f f ЧЏЏ`ЃИ 

Пізніше, коли темрява иа- між халупами. Враз П ніздрГ 

крила мале сільце, мавполю-

дина. безщвле.сно рушила по-

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н І Ї Ќ 

Зааязіасться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORJS і ОІСОЛШПІХ 

Ковтрольошша темпера-
тура, Модерна каллндг 

до ужвтку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

KBW YORK, N. Y T ^ 
TeU.eRcfaard 4-2568 


