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УРЯД ВНОСИТЬ ЗАКО
НОПРОЕКТ НА ОБОРО

НУ ГРОМАДЯНСЬКИХ 
ПРАВ 

ДЕМОКРАТИ ВИСТУПАЮТЬ ПРОТИ УРЯДОВИХ 
ПРО€КТІВ, І ТОМУ НЕМАЄ ВИГЛЯДУ НА ЇХНЄ 

УХВАЛЕННЯ 
Вашингтон. — Уряд прези

дента Аіїзе'нгавера вніс до 
Конгресу законопроект в 
справі оборони рівних гро
мадянських прав. Ця презн-
дентова пропозиція виклика
ла відразу спротив із право
го 1 лівого крил Демократи
чно! партії і підтримку не 
всіх республіканців. В кон
гресових колах панує силь
ний настрій, щоб на цін се
сії не ухвалювати жадного 
законопроекту в справі обо
рони громадянських прав, і 
ю н у немас виглядів, щоб Ай-
зснгааергв законопроект був 
ухвалений в Конгресі. Праві 
південні демократи прийняли 
урядовий законопроект з роз
дратуванням і гнівом і вони 
заявляють, що той проект 
„йде задалеко". Ліберальні 
північні демократи погоджу
ються зі своїми південними 
колегами в тому, що урядо
вий законопроект мас на меті 
здобути голоси під час цьо
горічних виборів, бо досі 
впродовж трьох років уряд не 
зробив нічого в цій ділянці. 
Генеральний прокуратор Гер-
берт Бравнелл в листах до 
Сенату і Палати Репрезен
тантів пропонує такі пункти 
урядової програми для оборо
ни громадянських прав. — 
1. Створити 6-члеану двопар
тійну комісію, яку мав би ви
значити Президент, а затвсп-

I дити Сенат. Ця- комісія-яйла 
би права-покликувати свід
ків, щоб., стверджувати, -чи 
якась' особа або інституція 
порушує громадські права, 
керуючись расовими, релігій
ними чи національними мо
тивами. 2. При департаменті 
слраведлнвости зорганізува

ти окреміш відділ, який очо
лював би заступник генера
льного прокуратора і який 
займався б справою оборони 
громадянських прав. 3. До
зволити судово карати тих 
осіб і представників стейто-
вих та самоуправних урядів, 
які не дають права голосу
вання виборцям з огляду на 
їхню расову приналежність. 
Республіканський сенатор із 
Ню Джерзі Кліффорд П. 
Кейс поставив внесок, щоб 
негайно приступити до роз
гляду цього урядового зако
нопроекту. Той сам сенатор 
висловив надію, що Прези
дент скличе окрему конфе
ренцію, яка о б г о в о р и т ь 
справу скасування окремих 
шкіл для кольорового насе
лення. Провідник республі
канців в Сенаті сенатор Віль-
ям Ф. Новленд заявив, що, 
на його думку, Сенат повинен 
розглянути дві пропозиції у-
рядового законопроекту: — 
створення окремої комісії з 
правом покликувати свідків 
і пропозицію про окремий від
діл в епартаменті справедли
вості! для справ оборони гро
мадянських прав. Демокра
тичний сенатор із Джор-
джії Рнчард Б. Рассел оскар
жує уряд в тому, що вій хоче 
„дешевими політичними ви
ступами" здобути собі при
хильність виборців, а гене
рального прокуратора Бров-
нела в- тому, що старається 
„попсувати" свій департа
мент, як ніхто інший в історії 
цієї країни. Неприхильно про 
урядовий законопроект ви
словилися і інші демократич
ні сенатори: Герберт Г. Гом-
фрі, Томас С. Геннінґс і Рн
чард Л. Нюбергер. 

Під час нічних вправ втопилося 5 вояків 
морської піхоти 

Перріс Айлснд, Північна 
Каролайна. — Під час вправ 
одна чота морської піхоти під 
проводом сержанта Метью С. 
МекКсона, ветерана Корейсь
кої війни, маршупала через 
багна, спричинені виливом 
води з річки, і в тому марші 
загубилося б вояків, бо бу
ла дуже темна ніч, а в тере-
НІ була трава в людину зав
вишки і росли густі кипари
сові дерева. Після повороту до 
касарві стверджено, що бра
кує в вояків і негайно виру
шили в розшуки за ними. До
сі вдалося знайти тіла п'я
тьох вояків, а одви вояк і до
сі не знайдений. На місце 
цієї трагічної події виїхав ко-
мадант корпусу морської пі
хоти генерал Рейдолф Мек С. 
Пейт і інспектор цього корпу
су генерал бригади Карсон А. 
Робертс. Сержант заарешто-

бо він не. повідомив 

був вищу команду про ті 
вправи. Перші вістки тверди
ли, що сержант зарядив був 
карні вправи, але ті вояки, 
які брали участь в цих ніч
них вправах, заявляють, що 
сержант сам маршував че
рез глибоке болото, і він не 
завинив у цій катастрофі. — 
Прізвища вояків ще не опу
бліковані, бо спершу коман
да мусить повідомити про 
смерть їхні найближчі роди
ни. — Вояки, які були сві
жими рекрутами, бо служи
ли в морській піхоті тільки о-
дин місяць, втопилися в бо
лотяній воді, бо місцями бу
ли глибокі калабані. Вдень 
за тілами вояків шукали піші 
патрулі, а також гелікопте
ри. Офіцери морської піхо
ти стверджують, що навіть 
вдень було б важко втримати 
зв'язок між 75 вояками в та
кому лісистому і болотнисто-
му терсні. 

Небезпека війни на Середньому Сході буде 
предметом наради з лідерами Конгресу 

Вашингтон. — Державний 
секретар Дж. Ф. Доллес запо
вів на вівторок 10 квітня зуст
річ з лідерами Палати Репре
зентантів і Сенату з обох пар
тій для обговорення з нвмн 
ситуації, яка настала у зв'яз
ку з щораз грізнішою ситуа
цією на Середньому Сході. Рі
шення поревести таку нараду 
прийшло в понеділок під час 
останньої розмови Президен
та з державними секретарс 
безпесередньо перед виїздом 
Президента на тиждень до 
Оґссти в Джорджії. Держав
ний Департамент оприлюднив 
вістку, що американські амба-
садори в Ізраїлі і в Єгипті ді
стали доручення звернутися 
від Уряду 3'сдинсннх Держав 
до урядів обох названих дер
жав з наполегливий жадан

ням підтримати перемнрчі за
ходи генерала Бсрнса (голови 
Перемнрчої Комісії ОН у Па
лестині). Амбасадор в Ізраїлі 
Ловсон дістав доручення при
бути на нараду до Вашингто
ну, але з уваги на загострену 
тамошню ситуацію докладна 
дата його приїзду невідома. 
Тим часом в нарадах над си
туацією на Середньому Сході 
взяли участь а м б а с а д о р 
Чарлз Болен. що прибув з 
Москви, й амбасадор Джордж 
Водсворт з Савді Арабії. Між 
ЗДА, Англією і Францією іс
нує постійний контакт у спра
ві Середнього Сходу, али си
туація в Альжирі фактично 
спутала всі сили Франції, так, 
що вона, як партнер в якійсь 
спільній акції на Середньому 
Сході майже не рахується. 

Найвищий Суд проти звільнювання праців
ників за користання з П'ятої поправки 

Вашингтон. — Найвищий 
Суд ЗДА більшістю 5-ох до 
4-ох голосів вирішив, що 
Бруклннський каледж не мав 
права звільнити професора 
німецької літератури д-ра 
Геррі Слоковера за те, що 
не хотів відповідати перед 
Конгресовою Слідчою Комісі
єю, покликуючися на П'яту 
поправку до Конституції. Суд 
став на становищі, що ка
ледж порушив права про
фесора Слоковера, які йому 
запевняє Конституція. Пре
зидент Бруклинського кале-
джа заявив, що, згідно з рі
шенням Найвищого Суду, — 
школа затруднить професора 
Слоковера, але негайно піс
ля того його звільнить за 
„неправдомовність і криво
присягу". Та внаслідок рі
шення Найвищого Суду ЗДА 

звільнений професор дістане 
залеглу платню в висоті ЗО 
тисяч долярів. П'ята Поправ
ка до Конституції говорить 
про те, що американський 
громадянин мас право відмо
витися від зізнань, коли ті 
зізнання можуть його оскар
жити. Професора Слоковера 
звільнили з праці в каледжі 
ще в 1952 році після того, як 
він відмовився зізнавати пе
ред Конгресовою Комісією, 
чи в роках 1940-1941 він був 
членом Комуністичної пар
тії Він зізнавав, що в тому 
часі, коли виступав перед ко
місією, не був членом Кому
ністичної партії. Каледж зві
льнив його після того з пра
ці на основі статуту, який о-
бов'язус всі школи Ню Нор
ку. Найвищий Суд ЗДА виз-

Конституцісю. 

ЗДА не погодяться „на фальшиве угодівство" 
Вашингтон. — Інформацій- бнрає шлях миру". Модерні 

на Агенція ЗДА видала 25-
сторінкову брошурку п. з.: — 
„Мир — це ціль народу", яку 
розіслала до своїх 200 ста
ниць закордоном. В цій кни
жечці стверджується, що „а-
мериканський нарід ніколи 
не погодиться прийняти мир 
за ціну угодівства" і капіту
ляції. „Американський нарід 
свідомий альтернативи мир 
чи війна і іистннктовно ви-

винаходн дають можливість 
американському народові жи
ти відокремлено від інших 
народів, але він цього не 
робить. „Нарід ЗДА ніколи 
не погодиться на фальшивий 
мир. Він також ніколи не 
послабить своєї сторожі і не 
зменшить своїх змагань, по
ки не буде запевнений на-
правду справедливий і трив
кий мир для всіх народів в у-
сіх державах світу". 

Пропонує поширення добровільного 
забезпечення на випадок недуг 

Голлівуд. — Секретар здо 
ров'я, виховання і добробуту 
Маріон Б. Фолсом, промов
ляючи на конференції „Бла
китного Хреста і Блакитного 
Щита", заявив, що вже шість 
районів добровільного забез
печення на випадок недуг до
магаються поширення своїх 
аґенд. Є можливості — ска
зав Фолсом, — поширити це 
забезпечення на пошесні не
дуги, на недуги, від яких па
цієнти лікуються вдома, а не 
в шпиталях, на недуги стар
ших осіб, збільшити видатки 

В АМЕРИЦІ 
• 3 Вашингтону пригадують 

закон, згідно з яким діти амери
канської громадянки, яка одру
житься з иеамерикаяським гро
мадянином, залишаються аме
риканськими громадлнамн аж 
до своєї повнолітности. Тому й 
майбутні діти кінозірки Грсйсі 
Келлі будуть американськими 
громадянами. Та коли між 13 1 
21-им роком вони більше як 
п'ять років перебуватимуть поза 
кордонами ЗДА,. то втратять 
американське громадянство. 

• Майбутній зят* Геррі С. 
Трумана журналіст К л і ф т о н 
Деніел вибрав собі за дружбу 
свого приятеля з дитячих років 
Джана Нова Веррова з Агоскі. 
Північна Каролайна Весілля 
Деніела і панни Марґарет Тру-
ман відбудеться 21-го квітня 
цього року. 

• Голова Товариства Дочки 
Американсько! Революції панна 
Ґертруд Карревер повідомила 
журналістів, що цього року очо
лювана нею організація не за
просять президента Айзенгаве-
ра на свої збори, які відбудуть
ся 16 квітня, бо не хоче тур
бувати його після недавно! сер-
сезо! водугн. Президент висе 
поаСіонленяй про Це рішення і 

на винагороду лікарям, по
ліпшити умови забезпечення 
для тих осіб, які не корнста-
ють з групового забезпечен
ня і які мають низькі прибут
ки. Секретар здоров'я прига
дував, що, згідно з статисти
кою 1053 року, мільйон аме
риканських родин видали на 
лікування багато більшу су
му, ніж виносили їх цілорічні 
прибутки. Фолсом заявив, що 
пошесні недуги бувають рід 
ко в цій країні і тому забез 
печенева вкладка від них бу 
ла б дужо низька. 

ГЕИЕРАЛЬШІП СЕКРЕТАР ОН У РИМСЬКОГО ПАПИ 

Генеральним секретар Об'єднаних Націй Даґ Гаммерпшлд, 
Ьодорозі з Ню Норку на Середній Схід у мировій місії, був 
прийнятий Напою Пісм XII на 20-хвилннній авдіенції. Пред
метом їх розмови були три справи: теперішня небезпека 
Війни між Ізраїлем і його арабськими сусідами, справа Ін
тернаціоналізації святих місць и Єрусалимі і його найближ
чії! околиці, які тепер поділені між Ізраїль і арабську Йор
данію, та справа роззброєння, т о її заторкнув був Пала у 
своєму останньому Великодньому зверненні. Папа Пій XII 
воблагословнв мирову місію Г&ммсршнлда та бажав йому 
успіхів в його трудному ділі. Гаммерпшлд зараз після авді
енції в Пани в понеділок під вечір відлетів з Риму 1 у вів

торок вранці прибув до столиці Ливану Бейруту. 

Марокканський султан прибув до еспанського 
Марокко 

Ветуан. Султан Мохаммед 1912 року відкрито цілком 
V прилетів із Севіллі в Еспа-1 кордони між еспанською і 
вії до столиці еспанської час- {французькою частинами Ма-

З Д А ДОПОМОЖУТЬ 
КОЖНІЙ ЖЕРТВІ АГРЕ

СІЇ НА СЕРЕДНЬОМУ 
СХОДІ 

тини Марокко, Тетуану, де 
його зустріли, як тріюмфато-
ра. Мохаммед V прибув з Ес-
ппнії, де, після розмов з 
генералом Франко, осягнув 
визнання Еспанісю суверен

ная той статут за незгідний зі н(^т Марокко та прнвернеи-
•~ ия~ я одностайній мароккансь

кій .державі еспанської час
тини Марокко, поділеного 
між Францію і Еспанію в 
1912 році. Щоб уможливити 
масам арабів привітати сул
тана в Те ту а ні, вперше від 

• Огеста. — „З'сдинені Дер
жави підтримують в цілій 
повноті місію генерального 
секретаря Об'єднаних Націй 
на Середньому Сході і вірять, 
•до всі краіни-члени Об'єдна
них Націй, особливо держави, 
безпосередньо зацікавлені, 
так само підтримають ту мі-
:ію. З'сдинені Держави, згід
но з своїми зобов'язаннями 
за чартером Об'єднаних На
цій, дотримають своїх зобо
в'язань в рямцях конститу
ційних норм, щоб протиста
витися всякій агресії в тому 
обширі. З'сдинені Держави 
рішені також підтримати й 
допомогти кожній державі, 
яка стане предметом такої аг
ресії. З'єдннсні Держави пе
реконані, що також інші дер
жави діятимуть подібно, в ко
ристь миру". — Так звучить 
шява, яку оприлюднив пре-
:овнй референт Білого Дому 
Джеймс Гагерті, заявнвшн 
при тому, що та заява мас 
..повну згоду" Президента. 
На запит журналістів, чи від
клик до конституційних норм 
мас на увазі Конгрес, який 
дав би право Президентові 
вислати за кордон американ
ські війська для акції вста
новлення миру на загроженій 
війною території Середнього 
Сходу. Гаґерті заявив, що за-

тоді кол. президент Трумая, 
не запитавши згоди Конгре
су, діяв на основі уповнова
ження від Ради Безпеки ОН. 
Проте дана резолюція з осу
дом агресора перейшла була 
тоді в Раді Безпеки тому, що 
СССР не було тоді в Раді, те
пер же можна б сподіватися 
напевне, що СССР заклав би 
„вето" проти всякої акції 
ЗДА чи інших держав ва Се
редньому Сході, бо проти та
кої акції були б арабські дер
жави. Джеймс Гагерті запе
речив теж, иаче б заява Пре
зидента прийшла на просьбу 
Англії чи будь-якої іншої 
держави. Єдиною причиною 
появи тієї заяви с раптове 
погіршення ситуації на Серед
ньому Сході з щоденною стрі
ляниною між Ізраїлем і Єгип
том та погрозами з обидвох 
сторін. Все ж — зазначає 
преса — ця останпя заява не 
зовсім ясна тому, що в ми
нулу середу Президент зая
вив з цілим притиском, що 
він не включить країни в ві
яну війну без попередньо! 
згоди Конгресу. Рішення про
голосити таку заяву прий
шло у вислідІ нарад Прези
дента з державним секрета
рем Доллесом наприкінці 
тижня. Державний секретар рокко та від сторони зінтер-

націоналізованої зони в Тан
жері. Назустріч султанові 
прибули всі міністри його у-
ряду з Рабату. Еспанськнй 
високий комісар генерал Ва-
ліно пригадав у своїй промо-. 
ві що поверх року тому в і в Р чартером Об єднаних Націй, jнегайними справами. Пресо-
публічно висловив надію, I у коментарях преси згаду- вий референт Гагерті зайняв, 

і стьсл при цьому, що подібний (що Президент працював над 
прецеденс стався з участю І стилізацією того повідомлея-

| З'сдинених Держав у війні І ня в літаку між Вашявгто* 
проти агресора в Кореї, але ном і Оґестою. 

зголосився у Президента ще 
ява Президента і Державного І безпосередньо перед відлетом 
Департаменту мас ва увазі І Президента до Огести ва тиж-

як це кажеться в вій — і день „гольфу ванн я", получе» 
зобов'язання ЗДА у зв'язку | ного з працею вад біжучнми 

що султан Мохаммед вер
неться з свого заслання на 
престіл, бо, мовляв, Еспаніл 
завжди визнавала тільки йо
го. 

Трохим Лисенко зрезиґнував із становища 
президента Академії Сільсько-господарських 

Наук СССР 

Число затруднених в З'єдинених Державах 
зросло на 500,000 робітників 

обіцяв вислати письмовий прн-
прнвіт. Пані АЙзенгавер с чле
ном Т-ва Дочки Американської 
Революції. 

•25-го квітня відбудеться в 
Ню Иорку прийняття, на якому 
збиратимуть фонди на виборчу 
кампанію Адлея Е. Сгівенсоиа. 
Всвуп на це прийняття, иа яко
му промовлятимуть пані Френк-
лін Д. Рузвелт і сенатор Гер
берт Г. Лімен. коштуватиме 100 
долярів. а відбудеться воно в 
готелі „Валдорф-Асторія". 

• Вже зібрано 32,350 долярів 
нагороди тій особі, яка допомо
же викрити бандита, що облив 
сірчаним квасом журналіста 
Віктора Рісела в Ню Иорг.у. 
який виступав проти злочинів в 
робітничих організаціях. Лікарі 
заявили, що зір Ріеелеві вдасть
ся врятувати. 

• Мільйони американських 
жінок купують в аптеї:ах наф
таліну, щоб забезпечити вовня
ну одежу, плащі, убрання, су
конки і коци від молю. 

• Жителі Ню Иорку, згідно 
з новим зарядженням поліції. 
не мають права кидати на тра
ву в парках і скверах корму 
для голубів, які тисячами жи
вуть' в цьому МІСТІ. ” ._ 

Вашингтон. — За підрахуй 
ком статистичного бюра де
партаменту торгівлі число за
труднених в американській 
індустрії і в сільському та до
машньому господарстві зро
сло за час від половини лю
того до половини березня ц. р. 
на 500.000 осіб. З а г а л ь н а 

неннх більше, як їх було я 
березні минулого року. ЧИСЛО 
безробітних під цю пору ВИ
НОСИТЬ 2,800.000 осіб. Пересіч
ний тиждень праці робітни
ків тривав у лютому 40.5 го
дини і в березні 40.3 години. 
Пересічна тижнева заіюбіт-
на платня фабричних робіт
ників в березні виносила 

Москва. — Академік Тро
хим Д. Лисенко, відомий со-
встськнй біолог, іі|ютсґова-
ний колись Сталіним, зрези-
гнував із становища прези
дента Сільсько - господарсь
кої Академії Наук СССР. Но
вим президентом згаданої А-
кадемії призначено Павло II. 
Лобанова, дотеперішнього за
ступника прем'єра СССР для 
сільсько-господарськнх справ. 
Наслідником Лобанова на 
становищі заступника прем'є
ра став, відомий із своєї по
їздки до ЗДА, міиістер сіль
ського господарства СССР 
Владімір В. Мацксвіч, бе:г.іа-
стережшій прихильник Хру
щова і його сільсько-госпо
дарської політики. Чи і на 
яке становище призначено 
Лнсенка, в комунікаті ТАСС-а 
не подано, згадано тільки, шо 
його резиґнацію прийняла 
(овєтська рада міністрів. Ака
демік Трохим Лисенко був 
творцем голосної свого часу 
теорії, т о набуті прикмети 
можуть стати діднчнимн. Згі
дно 3 цією теорією можна 

спільність затруднених вино 
сить таким чином на 15 бс-! 78.59 доларів, на 3.48 дол. 
резня з. р. 63,100.000 осіб, [більше, як в березні минуло-
значить, на 2,500,000 затруд-'го року. 

Прибутки американських громадян в лютому 
становлять 313 більйонів долярів 

вирощувати нові роди ростин 
відповідно змінюючи насіння 
і потому теж і середовище, в 
якому вона має рости. Його 
теорія зустріла гостру крити
ку і в Совєтеькому Союзі і за
кордоном, але він, з похо
дження українець, зумів втри
матися і зайняти навіть про
відне становище в совєтській 
науці. Після смертн Сталіна 
почалася була гостра кампа
нія проти нього, але вона три
вала коротко і не захитала 
його становища. На ХХ-ому 
з'їзді Комуністичної партії 
СССР в лютому п. р. Лисен-
ка обрано навіть Ао централь
ного комітетууміартії. Про 
МОЖЛИВІСТЬ іїого ліквідації і: 
провідного становища в со
вєтській сільсько-господарсь-
кін науці почали говорити 
вже після зїзду, особливо и 
толі. КОЛИ появилися ВІСТКИ 
про реабілітаздію одного :• 
головних опонентів Лнсенка 
академіка Ніколая І. Вавіло
ва, що помер в концентрацій
ному таборі під час другої 
світової війни, засланий туди 
Сталіним, 

Ізраїль і Єгипет зголосили нові скарги 
до Ради Безпеки 

Об'єднані Нації. — Однако
во Ізраїль, як Єгипет зголо
сили до Ради Безпеки скарги 
на порушення перемир'я но
вими атаками агресії, при чо
му вони взаємно обвинувачу
ють одне одного. Ізраїль най
більш обурений акцією Єгип
ту вишколювання і висилан
ня на територію Ізраїлю 5-
особових терористичних і са-
ботажних загонів. 5 осіб з 
отаких загонів ізраїльські во
яки оточили й убили. Три 
члени одного загону діста
лись в полон і їх мабуть за
судять на смерть, не вважа
ючи вояками регулярної 
армії у боновій акції. Полоне
ні назвали єгипетських стар
шин .яким вони підлягали 
та оповіли про організацію 
тих загонів і їх цілі — шири

ти терор між жидівським на* 
селенням та виконувати ак
ти саботажу в глибині ізра
їльської території. Ізраїльсь
кий міністер закордонних 
справ звернувся з гострою 
пересторогою під адресою 
єгипетського прем'єра Нассс-
ра. В дипломатичних колах 
на Середньому Сході ляка
ються, що Ізраїль відповість 
на ті єгипетські терористнч-
ти чиї загони поважною ви
платною акцією. Єгипетсь
кий уряд скаржиться, що із
раїльський літак перелетів 
над пустинею Сінай, прнна-
лежною до Єгипту. Полков
ник Садат, один з міністрів 
в уряді Насссра, помістив 
статтю з гострими атаками 
проти Заходу, як протектора 
Ізраїлю, та з великими похва 
лами під адресою СССР. 

В СВІТ І 

В Чехословаччині починають розвінчувати 
Готтвальда 

Праги. За прикладом Со-.|вколо Ґотгвальдв культ 
вєтського Союзу, де започат-

Вашннгтон. — Департамент 
торгівлі повідомляє, що при
бутки американських грома
дян у місяці лютому цього ро
ку стояли приблизно на цій 
самій висоті, що й в січні і ви
носили в річному відношенні 
313 більйонів долярів. Ці при
бутки постійно збільшуються 
і в лютому були на 1,500,000,-
000 долярів більші як пересіч
ні прибутки в трьох останніх 
роках 1955 року. Сума при

бутків в лютому цього року 
була на 20 більйонів долярів 
більша як в лютому 1955 р. 
Проте, згідно з цим повідом
ленням прибутки автовнх ро
бітників 1 працівників авто
мобільної промисловості! у мі
сяці людому в річному відно
шенні зменшилися на більйон 
долярів в порівнянні з рекор-
довим місяцем листопадом 
1955 року, коли ці прибутки 
були ва рекордовій висоті. 

ковано акцію розвінчування 
Сталіна, й інших сатслітських 
країн, де розвінчують і Сталі
на і місцевих комуністичних 
диктаторів, теж і чехословаць
кі комуністи почали пропа

ганду проти вибуялого ,,куль-
I ту особи", атакуючи кол. пре
зидента Чехословаччнни Клс-
мента ґоттвальда. що помер 
-953 року і що його забальза
моване тіло зложено у високо
му мавзолеї, збудованому на 
одному з узгір Прага. Висту
пив з критикою ,,культу осо-
і'и" перший секретар комуніс
тичної пвігсії ЧСР Новотни, 
атакуючи не так самого Ґотт
вальда, як провід комуністич
ної партії,. який створив аз-

обо-
жування. приписуючи Ґотт-
вальдовІ не тільки заслуги 
партії, але й широких мас на-
рОДУ. За словами Новотного. 
серед чехословацьких кому
ністів поширено переконання 
Шо їм не треба думати, бо за 
них думає і все вирішує їх 
вождь Ґоттвальд. Критикую
чи культ Готтвальда, Новотни 
підкреслював водночас заслу
ги його для переборення капі
талізму в ЧСР. Новотни не 
згадав у своєму виступі ні 
словом Сланського, Клементі-
са н інших видатних комуніс
тів, зліквідованих під час чис
ток 1952 і 1953 років, під
тверджуючи цим недавню за
яву Фірлінгера в Москві, що 
немає ніякої погреби реабілі
тувати цих .зрадників". 

• Милмікоп пшхаїї в минулу 
суботу з Лондону до Москви, 
після тритижневої подорожі по 
Англії, як голови совстської де
легації фахівців віл електрич
ної енергії. В останньому дні 
Малснков відсідав славний му
зей воскових фігур мадам Тус-
со. в якому стоїть воскова фігу
ра Сталіна, а тепер підготовля
ють фігури Булґаніна і Хрущо
ва. Малг.нков розпрощався з 
АНГЛІЄЮ окликом: „До побачен
ня, дорогі англійські прияте
лі!" щоб створігтн добрий 
настрій для відвідин Булґаніна 
й Хрущова, які в Індії 1 .Бірмі 
весь час лояти Англію. 

• В усіх десятирічних шко
лах СССР стримано Іспити з 
всесвітньої і совстської Історії. 
Н. Д. Кузьмін, голова Шкільно
го відділу ЦК компартії, гостро 
сі:ритнкупан на з'їзді вчителів 
підручники історії і географії, 
пописані за Сталіна в дусі 
проенлнвлюваня його як иайге-
нілльнішу постать в історії сві
ту. Всі ЦІ підручники будуть 
знищені, а на їх місце появ
ляться нові, згідно з новою 
„партійною лінією"', якої ще 
самі вчителі не знають. 

• Tare Ерляндер, шведський 
прем'єр, відвідав столицю Гру
зії, Тбілісі, і ствердив, що в то
му місті „все спокійно". Все ж 
до університету його не повели 
1 ректора університету він не 
міг побачити, щоб розпитати 
ного-про недавні демоистрації. 
вві Принесли гостру каган;/ 

професорам за недостатнє „ко
муністичного виховання" сту
дентів. 

• Адмірал* Ссрґся Горшко
ва призначено на місце адміра
ла Кузнсцова командувачем 
совстської восниоі фльотн. Куз
нсцова з невідомих загалові 
причин усунено з ЦК компар
тії. І на останньому партійному 
з'їзді в Москві він не виступав. 
Тому, що Кузнсцов Мас щойно 
М роки, вій не міг піти на еме
ритуру з власної волі. Горшков 
недавно п р и й м а в англійську 
фльоту в Ленінграді. 

• Маршала Джана Гардіш'а, 
губернатора Кнпру. викликано 
до Лондону для обговорення 
ситуації на тому острові, де ша
ліє, з одного боку, терор грець
ких революціонерів, а з другого 
— а н г л І йської адміністрації. 
Гардінґ заявив, що поки не зда
влено революційно . терорис
тичного руху, ніяких політич
них переговорів з кипрськими 
греками не буде. Англійці уне-
можливиля контрабандну до
стану зброї з Греції на Кипр. 

• В Іляндії комуністи опано
вують дві найбільші тамошні 
юнії д о к о в и х І транспорт
них робітників. Це вони розпо
чали були кампанію за ліквіда
цію американської летунської 
бази в ІсллндіІ. знаючи, що ще 
база мас величезне значення а 
системі американської радарної 
перестороги. Тепер ця справа 
стала предметом міжпартійної 
демагогії на внутрішньому 1с-
ЛВВЖВВТдвгу-ТереВІ. *••* ' ' _L" 
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Після закінчення другої 
світової вііінн щороку кожна 
американська партія, яка «; 
в опозиції до уряду, проектує 
зменшення податків, що по
важно зросли були під час 
війни. Партія, ЩО С пря вла
ді, заявляс, що зменшувати 
податки можна лише одно
часно з зменшенням (реде-
ральних видатків- Федераль
ного бюджету зменшувати не 
можна, бо хоч ,,гаряча" вій
на н закінчилась .„холодна" 
війна триває, і деякі політи
ки і ВІЙСЬКОВИКИ передбача
ють, що вона може економіч
но нищити вільні народи ще 
десятки років. 

Таким робом справа змен
шення податків і обниження 
федеральних видатків — СТао 
дилемою, яку годі розв'язати, 
бо не можна одночасно змен
шувати податків і обннжува-
ти федеральні видатки. 

Та все ж таки існує мож
ливість зменшити державний 
бюджет ,не порушуючи обо
ронної СИЛИ країни. Цю мож
ливість знайшла відома Ко

сять мільйонів долярів виплатив досі УНСоюз родинам і І місія Гувера, що до минулого 
спадкоємцям тих наших громадин, які думали про ,,зав- року називалася Комісією 
трішній день" і забезпечилися в УПСоюзі. Але це їхнс |для Реорганізації Викопної 
забезпечення дозволило рівночасно УНСоюзові повести ту Частини Уряду і складалася 

СПРАВА НАШОГО МАЙБУТНЬОГО 
Кожна нормальна і відповідальна людина клопочеться 

своїм ,,завтрішнім днем", своїм майбутнім на ближчу й 
дальшу мету. Відповідне забезпечення майбутнього для себе, 
своєї родини та своєї спільноти — це ж одна з головних ці
лей у нашому щоденному житті. 

Очевидно, що коли мова про таке наше всебічне і да-
лекойдуче забезпечення, то наша думка зупиняється в пер
шу чергу на Українському Народному Союзі, що й є бра-
терсько-забезпеченевою організацією. Одиниці забезпечу
ються в Українському Народному Союзі, а через нього за
безпечують майбутнє своєї родини і свосї спільноти. Це с 
те, що ми звикли називати спільнотою інтересів. Понад де-

ОЩАДНОСТЕВІ ПРОПОЗИЦІЇ КОМІСІЇ 
ГУВЕРА 

найшнршу громадську і культурну діяльність, що стала 
основою нашої спільноти в Америці та Канаді і рівночасно 
— одною з наймогутніших баз для допомоги українському 
народові в ного змаганнях до волі. 

Сьогодні ми хотіли б звернути увагу на одну актуальну 
форму забезпечення майбутнього нашої спільноти в рамках 
УНСоюзу та його акцій. Конкретно маємо на думці вже тре
тій з черги курс українознавства, що також і в цьому році 
відбуватиметься на ,,Союзівці", вакаційно відпочннковій осе
лі УНСоюзу в Кетскнльських горах. 

Такий виховний рід забезпечення майбутнього для на
шої спільноти в організаційних рямках УНСоюзу не с но
вий, хоч курси, про які мова, будуть тільки треті з черги. 
Виховання бо молоді, як і освіта для старших, с одною із 
статутових цілей УНСоюзу. Коли ж виплачене вже матері
альне забезпечення для членів УНСоюзу можна означити 
цифрою понад десять мільйонів, то цей виховний рід за
безпечення в УНСоюзі майбутнього нашої спільноти не 
дасться вбрати в жадні цифри, і сьогодні треба було б про 
це вже писати об'смистий том історії. Школи, курси, моло
дечі організації, періодичні і неперіодичні видання та пуб
лікації, культурні, спортові товариські імпрези, українознав
чі виклади в університетах, стипендії для студіюючої моло
ді, загальна підтримка молоді в її починаннях — це в за
гальному найширший і, часто, коштовний зміст цісї історії. 

Теперішні курси українознавства с тільки ще одною 
формою продовження цісї великої традиції. Два роки прак
тики курсів більше ніж виправдались. Молодь, яка бере в 

з різнородннх фахівців обох 
партій на чолі з бувшим пре
зидентом Рербертом ГувероМ. 
В минулому році ЦЯ КОМІСІЯ 
закінчила свою працю і за
пропонувала ощадності в 
агенціях викопної частини 
уряду в висоті 5.500.000,000 
долярів. Пропозиції ощад-
ностевої Комісії Гувера скла
даються з більш як 400 пунк
тів. Деякі з них міг би здій
снити сам уряд, до здійснен
ня інших треба окремих за
конів, ухвалених Конгресом. 
Досі з цих ощадностевих ПРО
ПОЗИЦІЯ здійснено не цілих 
сто пунктів ,які дадуть річ
ної ощадності! коло 450,000,-
000 долярів. Залишаються ще 
понад 300 пропозицій, які да
ли б майже п'ять більйонів 
долярів, КОЛІ! б їх здійснив 
Конгрес і урядові агенції. 

Однак Конгрес не мас те
пер часу займатися цією, не 
дуже то наглою справою, а 
демократична його більшість 

чолярів, можна б збудувати 
100 нових атомовнх підвод-
них ЧОВНІВ. 

Здійснення ощадностевих 
пропозицій Комісії Гувера 
зліквідувало б бюрократичні 
тички урядових агенцій, які 
в минулому році мусіли аж 
938,000 разів звітувати про 
те, що „немає про що звіту
вати". Воно зробило б немож
ливою дотеперішню практи
ку в департаменті оборони, 
при якій ,,армія вислала 800,-
000 фунтів картоплі із схід-
ніх стснтів до Каліфорнії, а 
одночасно фльота вислала 
775,000 фунтів картоплі із 
Каліфорнії на Схід". Сенатор 
Каттон пригадує факт, який 
викрила Гувсрова Комісія, а 
саме: фльота накупила таку 
кількість „франкфуртерів" в 
пушках, якої вистачило б на 
70 років, і по одному гало
нові помідорового сосу до 
кожної пушки. 

Гуверова Комісія рекомен
дує, щоб урядові агенції не 
вели своїх власних підпри
ємств, коли це можуть роби
ти приватні фірми .Сенатор 

Каттон пише про це так: 
„Дядько Сем конкурує з сво
їми платниками податків, і 
деколи навіть звітує про при
буток, коли одна урядова ін
ституція купус щось від ін
шої". Це, на думку, сенато
ра Каттона, подібно до того 
„лімонадового підприємства", 
яке мати влаштовує для свосї 
малолітньої донечки, щоб 
„купувати" в неї лімонаду, 
яку сама зробила. 

Сенатор Каттон закликає 
виборців, щоб домагалися від 
сенаторів і конгресменів не
пі ііної дії для реалізації 
ощадностевих пропозицій Гу-
ві-рової Комісії. Свій заклик 
закінчує він такими словами: 

„Пам'ятайте про те, що 
жадний король не мас на 
своєму берлі стільки влади, 
скільки її мас американський 
громадянин, коли тримає в 
руках п'ятицентовий олівець 
і пише до свого сенатора або 
конгресмена". 

Очевидно, що цю емлу сво
го олівця може і повинен ви
користати американський ви
борець у кожній справі, в 
яку він вірить та яку він 
вважає за добру і корисну 
для СВОГО народу і країни. 

Любомнр О. Ортннський 

„ЧОМУ ЗАХІД СПИТЬ?" 

Мі. ієна Рудницька 

ФРАГМЕНТИ З УКРАЇНСЬКОЇ 
ЗАКОРДОННОЇ АКЦІЇ 

Статтею „Дві історичні да- зручною зброєю на міжнарод

ними днями я знову мав 
змогу розмовляти з німець
ким поворотцем, що в перших 
аяях березня ц. р. вернувся 
через Польщу з совстської 
неволі. Він, властиво, мав 
вернутися з дееятитислчним 
контингентом поворотів, во
сени минулого року, але зро
бив вимушену затримку в 
Варшаві, і щойно тепер за
крилася за ним рогачка на 
границі совстської імперії над 
Ельбою. 

З Бруном .як буду назива
ти я мого співрозмовця, ми 
зустрілися в мюнхенській 
„киайпі" за чорним баварсь
ким пивом, і в довгій розмо
ві провели вечір. 

Між оповіданням Бруна і 
тими, що їх довелось мені 
слухати на граничній стації 
Герлесгавзен чи в таборі 
Фрідленд у жовтні й листо
паді 1055 p., немас істотних 
різниць. Коли йде про укра
їнців у концтаборах СССР, 
його свідчення однозвучні з 
свідченнями сотень інших ні
мецьких поворотців. Отже, — 
патріотизм і безмежна само
посвята, добра організова
ність і дружне співжиття не 

курсах участь, мас найкращі в наших можливостях об- не дуже бажала б собі, щоб 
ставний для самого вакаційного побуту, мас надзвичайно 
корисне для таких курсів українське оточення і українсь
ку атмосферу, мас кваліфікованих інструкторів та великі 
можливості виховно-українознавчої самодіяльності! і мас, 
врешті, відповідну опіку поза годинами навчання. Резуль
тати двох минулих курсів перевищили всякі сподівання УН
Союзу, інструкторів і самих курсантів. Коли ж основною 
метою курсів с радше заінтересувати молодих людей усім 
тим, що розуміємо під поняттям українознавства: україн
ською мовою і культурою, українською історією, традиція
ми та взагалі українськими справами і вказати шлях до 
відповідної праці в тому напрямку, то вже з одного такого 
курсу виносять вони й чимале практичне знання з таких 
предметів навчання, як українська мова й література, істо
рія й географія України, поодинокі ділянки української 
культури тощо. 

Дворічна практика з цими курсами дала відповідний 
досвід і вказала шляхи їх дальшого розвитку, що приносить 
якнайбільшу користь для курсантів і нашої спільноти. Спра
ва дозріла до тієї міри, що пороблено вже відповідні заходи, 
щоб ці курси в цьому і в дальших роках поставити під пе
дагогічний протекторат Українського Вільного Університету 
в Мюнхені, єдиної в світі вільної української Альма Матер. 
На базі здобутого досвіду інструктори розробляють і вдо
сконалюють програму навчання, виховання і опіки над 
курсантами. УНСоюз, не зважаючи на збільшені кошти ут
римання і навчання .також і на цей рік залишив ту саму 
— можна б сказати .тільки символічну — оплату за курси, 
бо тільки 120 долярів за всі чотири тижні. Це все в ім'я 
і для майбутнього нашої спільноти. 

Важливе ще тільки, щоб батьки нашої молоді та наші 
місцеві організації, з відповідним зрозумінням поставились 
до цісї преважливої справі!, висилаючи своїх дітей чн своїх 
членів на ці курси, що так добре поєднують приємне з ко
рисним .особисте з загальним та сучасне з майбутністю. 

уряд в цьому виборчому році 
Кіт похвалитися зменшенням 
федерального бюджету і 
зменшенням прибуткових по
датків без послаблення ви
датків на оборону країни. 

Тому республіканський се
натор із Ню Гсмширу, Нор-
ріс Каттон, закликає амери
канських громадян взяти в 
руки пера і писати своїм се
наторам та конгресменам, 
щоб прнспішнли ухвалення 
законопроектів про здійснен
ня ощадностевих пропозицій 
Комісії Гувера. Сам сенатор 
Каттон обрахував, що коли б 
уряд і Конгрес здійснили всі 
ощадностеві пропозиції Гувс-
рової Комісії, то за заоща
джені 5,500,000,000 долярів 
можна було б із надвншкою 
покрити всі видатки, запро
поновані урядом на допомогу 
закордонові. За цю суму, що 
в три рази перевищує суму 
видатків на працю в ділянці 
атомової енергії, можна бу
ло б покрпти всі видатки на 
допомогу ветеранам, і ще за
лишилося б 750,000,000 доля
рів. 

Сенатор Каттон твердить, 
що з заощадження такої по
важної суми, як 5.5 більйона 

ти" відзначила „Свобода" (ч. 
52 з 20-го березня ц. р.) річ
ницю рішецня Ради Амбаса-
цоріи :\ 15-го березня 1923 p., 
що ним переможні у першій 
світовій війні держави визна
ли були суверенні права 
Польщі над Галичиною. До 
цієї статті дозволю собі доки
нути низку маловідомих, або 
й ЗОВСІМ до публічного відо
ма не поданих досі фактів, 
пов'язаних із згаданим між
народним актом. Точніше, хо
чу поділитися відомостями й 
спогадами про те, як україн-
:ька політика міжвоєнної до
би користувалася рішенням 
Ради Амбасадорів у своїй за-
сордрняій акції. 

Українська акція перед сві
товою опінією в користь За-
хідньої України спирається 
в основному на застережен
нях міжнародного характеру, 
що ними обумовила Антанта 
передачу західньоукраїнськнх 
земель Польщі. Були дві ка
тегорії міжнародних гарантій, 
які запевнено українцям, ко
ли зроблено їх, проти їх во-
іі, польськими „підданими". 
Поперше, всі українці стояли 
під охороною меншинного до-
говору; подруге, Галичина, 
де український народ у ко
роткому періоді власної дер-
кавности та у визвольній бо
ротьбі з Польщею виявив ве
лику національно - політич
ну зрілість, мала дістати те
риторіальну автономію. Як 
відомо, ширші й вужчі між
народні Гарантії мали ту са
му вартість: одні і другі зво
дилися в практиці до нуля. 
5о західні держави не дбали 
тро те, щоб Польща дотриму
валася відносно українців по
станов меншинного договору, 
і не цікавилися тим, чи Га
личина дістала автономію. 

А проте, цих кілька слів 
акту з 15 березня 1923 p., 
якими стверджено, що „Поль
ща визнала, що етнографіч
ні умови в Галичині вимага
ють автономного режиму", 
були для нас важливою і 

кому терені. Послуговували
ся мн цією зброєю у промо
вах на міжнародних конгре
сах, в розмовах із закордон
ними політиками й журналіс
тами, у призначених для чу
жинного світу брошурах. На
гадували ми світові раз-у-раз, 
що Польща своїх міжнарод
них зобов'язань не викопа
ла, автономії Галичині не да
ла. Не було, мабуть, у 20-их 
і 30-их роках ні одного укра
їнського закордонного висту
пу без з'ясування цих фак
тів, або бодай натяку на них. 
Нема сумніву, що наші по
стійно повторювані аргумен
ти про віроломність Польщі 
робили своє: вони дискреди
тували Польщу як державу, 
що не дотримує міжнароднії:-: 
зобов'язань. 

Але українська тактика 
нагадування опінії світу ак
ту з 15 березня 1923 р. мала 
ще іншу ціль. Наш закид про 
невиконання міжнародних зо
бов'язань супроти Галнчнпи 
звернений був не тільки в 
сторону Польщі. Він був звер
нений також на адресу Ан
танти, в першу чергу чоти
рьох держав, представники 
яких творили Раду Амбаса
дорів : Великої Британії, 
Франції, Італії і Японії. Во
ни ж своїми підписами під 
злощасним документом взя
ли на себе відповідальність, 
як за ного зміст, так і за йо
го реалізацію. 

Пам'ятаю, як різко заата-
кував сиґнаторів рішення Ра
ди Амбасадорів Дмитро Ле-
внцькнй. голова УНДО й Ук
раїнської Парламентарної Ре
презентації, на конгресі Між-
парляментарної Унії в Лондо
ні 21-го липня 1930 р. Нара
ди конгресу відбувалися в 
пишній Палаті Лордів, вся 
заля заповнена була парла
ментарями з усіх кінців сві
ту .присутні були члени брн-
тіиського уряду, дипломатич
ні представники чужих дер
жав. З'ясувавши становище 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

КП СССР більш небезпечна 
для Заходу і взагалі цілого 
світу, ніж будь-що досі. Бо 
ця тактика стала еластич
ною, вміс допасовуватись до 
обставин, і с вже вишколені 
кадри апаратників. До того ж 
аа останніх десять років СС
СР двягнув свою економіку 
і, хоч там ще великі недо
стачі, — большевнкам все ж 
таки вдалося осягнути не ма
лих успіхів. Для завершення 
цього процесу, для повної 
підготови до остаточного уда
ру, їм треба ЩЄ часу, і тому 
вони йдуть тепер на політику 
мирного співіснування". 

Бруно вважає, що застосо
вану тепер Москвою тактику 
неправильно розглядати як 
наслідок кризи, послаблення 
СССР ,але навпаки. Вона, ця 
тактика, є безперечно внелі-
дом внутрішнього тиску пар
тійного апарату, частинно 
подиктована конечністю по
ступок йому, але йде про лю
дей, для яких всесвітня боль-
шевнцька революція. для 
яких історичний матеріялізм, 
ленінське вчення і практика 
сталінської реалізації ідеї 
третього Риму — догма жит-

лише всередині українських т я ї х н я одинока натура, д; 
й . . . груп, але й з іншими націо

нальностями. В московській 
в'язниці Брунові довелося 
прожити кілька місяців у 
спільній камері з українсь
кими в'язнями .Коли він до 
тої камери прибув, у нього 
не було ні курива, ані руб
ля в кишені, і його нові то-
і:арнші зараз же перевели 
збірку і почастували чим 
могли .Таких і подібних ви
падків Бруно пригадує ба
гато, як пригадує й те, що 
українці двічі врятували йо
му в таборах життя. Його 
оцінка нашого народу дуже 
висока, він приписує Укра
їні одну з вирішних роль у 
майбутній Европі. Головно, 
коли йде про антибольше-
гицьку боротьбу, він вбачає 
п українцях реальну силу, 
на якій ця боротьба може 
спертися. 

Від моїх фрідляндськнх 
співрозмовців Бруно різнить
ся тим, що я з ним гоперю 
ьласне в мюнхенській „киай
пі" і при пиві, отже за ним 
уже кілька тижнів побуту в 
країні „господарського чу
да", вже деяка ознайомле
ність з положенням в ФРН, 
вже б власні спостереженил 
та критичні завваги. Вони 
тим більше цікаві, що мій 
розмовець — людина кри
тична. 

Безмежна наївність 

Безмежною наївністю жи
вуть ті численні мої земляки, 
які вірять совстській пропа
ганді миру і вважають за
хвалювану совстамн коекзне-
тенцію за щиру монету, — 
каже Бруно. Запитанні'! про 
його погляд на 20-ш”і партій
ний з'їзд і переаедену на ньо
му критику Сталіна, він від
повідає : „Основною ціллю 
КП СССР була і залишаєть
ся всесвітня комуністична ре
волюція і опанування світу. 
Щодо цього ані 20-ий з'їзд, 
ані всі ці „познаки" пом'як
шення не внесли ані наймен
ших змін. Навпаки, саме те
пер почалася широко закро
єна й на довгу мету заплано
вана акція реалізації світової 
революції. Теперішня такти 

якої вони завжди готові на 
жертви. Усунення аномалій, 
викликаних диктаторськими 
алюрами Сталіна, радше по
силить діяльність партійно
го апарату. Годі собі уявити 
більш наївне розумування, 
каже Бруно, — як те, яке в 
зв'язку із нивою тактикою 
Совєтів хоче вбачати в зміні 
кдасу перехід до демократії 
в СССР, процес послаблення 
центральної влади ,а гам вза
галі - й послаблення Імперії. 
Не на місці також нічне по
кликування на „совєтські 
кризи" і проповідь заломан-
ня, внутрішнього тертя, пере
ваги армії і т. п. 

Танець над проваллям 
Бруно не приховує, що ма

теріялізм і „брак духовостн", 
які він запримітив серед сво
їх земляків за цей короткий 
час, його дуже непокоять. 
Його дратує гонитьба за гро
шем і втеча від дійсності!. На 
ЙОГО ДУМКУ, ЖИТеЛІ ФРН Н) 
усвідомлюють собі того, що 
вони виводять „танок щастя," 
над проваллям, що „гора" їх
нього матеріального „чуда" 
щораз більше підмулюсться 
рвучкою хвилею комуністич
ної революції. І тоді, коли в 
СССР зброспня є імперати
вом, що цілковито опановує 
все життя, в Німеччині і вза
галі на Заході помітні проя
ви квієтизму, втоми і шукан
ня забуття в радощах мате
ріального добробуту. ЛЮДИ 
і народи неначе посліпли і 
дають себе зводити на манів
ці фальшивим вогникам ко-
екзнстенції чн „змінам кур
су" в СССР. 

Слухаю спокійно темпера
ментні, здасться, щирі заки
ди мого співрозмовця на ад
ресу Заходу і помічаю, що 
вже мій спокій його денервує, 
що, мабуть, він чекає від ме
не якоїсь активнішої реакції. 
В його оскарженнях годі не 
ПОМІТИТИ й деяке розчаруван
ня. Мені навіть на мить зда
сться, що це перед і мною не 
німець, а східньоевронепська 
людина, може навіть я сам 
кільканадцять років тому, ко
ли апелював до моїх захід-

« 'і" ••" —— м" т и .кілід-
ка Центрального Комітету | ніх співрозмовців, змальову-
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ПРОБЛЕМИ НАШИХ ЦЕРКОВНИХ 
ХОРІВ ! 

(4) 

Невже ж ми не свідомі то
го, ЩО як наші хори переста
нуть в наших церквах чи на 
академіях співати, як вони 
звикнуть з овнду, то з цим 
усохне й відпаде дуже важ
лива галузь українського 
життя в Америці, і то як на 
НИВІ церковній, так і на на
родній? Це ж наша загнбіль, 
це наша смерть. Цс вийде 
ляше на радість нашому во
рогові, який тільки й чигає 
на те, щоб галузі нашого ук
раїнського дуба чнмекоріше 
одна по одній усихали її від
падали. 

Користь з наших виступів 
и американських церквах 

Тому, що служення нашої 
Служби Божої в американсь
ких церквах приносить вели

ку користь для освідомлення 
і здобуття прихнльностн аме
риканців, я, якби мені було 
дозволено, кликнув би до 
всього нашого громадянства, 
на чолі з нашими Впр. Отця
ми Парохамн, й до всіх на
ших диригентів і співаків по 
всій широкій Америці: якщо 
є де ще кращий хор, ідіть з 
ним і з нашою Службою Бо
жою в американські церкви, 
бо н дійсності це не абиякий 
важливий чинник у сіянні 
добіюї слави про нашу Цер
кву й обряд та про україн
ський нарід взагалі. 

Знаємо, які американці по
вільні на те, щоб простудію
вати й запізнатись з народа
ми, що терплять і масово ви
гибають під терором гнобнте-
лів-окупантів, — а такі ре
презентативні молитовні ви

ступи в їхніх церквах, прн 
участі чисельного зібрання 
вірних з відповідними, в ам
вону поясненнями, - наче те 
зерно, що падас на ріллю, 
попаде й не одному чільному 
американцеві в душу, і з то
го зеренця може зродитися 
гарний, повний і здоровий 
КОЛОС. 

Тому то з глибокою поша
ною треба згадати наших 
піонерів священиків, при
хильників, любителів хорово
го мистецтва іі дяковчнтелів 
та диригентів, з яіснх уже 
мало хто в живих зостався, 
що ще в розквіті життя за
сівали й сьогодні ще, десь-
не-десь, засівають те зерно 
освідомлення. Вони, працю
ючи на хоровій ділянці по
над п'ятдесят років, одні 
більше, другі — менше, сотні 
разів мали щастя зі своїми 
улюбленими й відданими хо
рами виступати в першоклас
них концертних залях. через 
радіо, на вільних площах пе
ред многотисячною публікою 
різних націй, а тепер уже й 
на телевізії, як також і в ве
личавих чужинних святинях, 
у яких за кожним разом, як 

це було й останнього разу в 
церквах Отців Францисканів 
і св. Моніки в Ню Порку, — 
де вірні західнього обряду 
етавИЛИСЬ до нашого обряду 
з пієтизмом і з признанням. 

Отже, наявним є те, що ці 
концертні виступи, як і ви
ступи взагалі, та в чужинних 
церквах Хвали Божі, відслу
жені Високопреосвященннмн 
Владиками й Духовенством, 
до яких наші хори співали, 
— вони відносно освідомлен
ня американців таки дуже 
багато зробили, бо не одного 
американця, чн то з духовно
го чн з світського стану, до 
України прихилили. 

Ці рядки накреслено з на
годи останнього виступу на
шого духовенства зі служін
ням нашої св. Літургії в аме
риканських церквах. Зробле
но це не для хвальби, але 
для того, щоб усім нам при
гадати і вказати, як конечно 
потрібні гарні хори й яку ко
рисну роботу вони можуть 
виконувати. 

Написано ці рядки ще й 
на те, щоб десятки тисяч на
шої МОЛОДІ, українського кві
ту, всі співацькі таланти ру

шити іі пробудити з дрімоти 
і покликати до організова-
ности, до гуртування у цер
ковних і народних хорах, до 
діяння, до праці! Також, щоб 
затрудннти всі наші дири
гентські сили, яких тепер не 
бракує, а які (не з їхньої ви
ни) також бездільннчають і 
своїх талантів не використо
вують. 

Чн ж цс не сором, що дав
ніше, хоч хорального мате
ріалу без порівняння було 
менше, в кожній громаді був 
гарний хор, — а сьогодні, 
хоч співаків с багато більше, 
хорн наші заледве животі
ють!? 

Так, соромно повинно бути 
всім, а в першій мірі співа
кам, коли диригент із сла
беньким, з сирового матеріа
лу хором, служить до Служ
би Божої, або виконує про
граму на академії, — а мн 
стоїмо собі збоку та ще й на
сміхаємось з хору й дири
гента. 

Або що думати й говорити 
тоді, як ходимо ми від хору 
до хору іі не можемо собі ні
де місця устінннтн; а вкінці 
робимо тверду постанову, — 

більше в жадному хорі не 
співати . . . Для нас немає ди
ригента, ані такої кляси лю
дей, які були б гідні нашої 
присутності! й співпраці. Ко
му ж і яка тоді користь із 
наших голосів? 

Та й ми, в більшості самі 
співаки, а й деякі диригенті!, 
робимо дуже шкідливу робо
ту, підкопуючи довір'я до 
працівників хорового мистец
тва. Не говорім проти них і 
не розбираймо їх на частин
ки, — не вишукуймо в них 
усіх людських недомагань, 
але шукаймо добрих сторін, 
які теж напевно в них с. 
Ставмося до них прихильно, 
а тоді вони, хоч би вже і в 
старості, наберуть охоти до 
праці. Бо ж і найкращому 
мистцеві-дирнґентові, як ви
ще сказано, коли не віддамо 
тих декілька накреслених ви
мог, то й він нічого не зро
бить; а зате й найелабшому, 
початкуючому, без практики 
диригентові, коли віддамо 
кращий матеріал, довір'я і 
прихильність, то направду і 
він щось збудус. 

Наше легковажне і недбай
ливе відношення до хорів ще 

багато спричиняється до то
го, що наша молодь, квіт Ук
раїни, нас покидає, виріка
ється нас, а мн з жалем і з 
болем у серці питаємо: де 
наші діти? Хто в тих церк
вах, що мн будували, моли
тись буде, як нас не стане? 

Чим кращі, більші, могут
ніші й численніші будуть В 
нас хорові організації, тим 
більше буде молоді в наших 
церквах і в організаціях. По
дбаймо про добрі хори, бо 
цього вимагає від нас наш 
обряд, Церква й народня 
честь, а в першій мірі цього 
від нас Бог вимагає. 

Всі, кому лише дано та
лант до співу й хто україн
цем себе почуває — вступай
мо в хорові організації, гур
туймося під співацьким пра
пором! Всі враз берімося до 
праці на хоровій ниві, як це 
було колись, або й ще кра
ще. Працюймо для Церкви, 
для народу, для дальшого 
освідомлюваиня усіх і всіх: 
про поневолену нашу Нень-
ку-Україну, П Церкву, обряд 
і про все, що наше, що нам 
найдорожче й найсвятіше! 

Кінець 

вав їм большфшцьку небез
пеку і був діткнеинй їх „ан
глійською" флегмою. Не по
требую вияснювати, що розу
мію Бруна аж надто добре і 
що вчуваюсь в його пережи-. 
вання. Але він не знас, що 
за останні рони мені не раз 
доводилося виголошувати по
дібні до його апелі, і що в 
нас уже дещо притупнвса 
елая, принаймні вигладилась 
його зовнішня ((юрма висло
ву, яка в Бруна ще така при-
родня, так нагадує в доброму 
розумінні те, що звемо рево
люційним горінням. 

Я теж відчуваю, що мій 
розмовець хотів бн почути 
від мене якісь' міцні слива, 
може зауваги, що він непра
вильно спостеріг деякі проя
ви. Але я не можу не лише 
потішити йрго надісю на 
якийсь хрйстоноеннй похід 
проти комунізму, який най
більше йому відповідав бн, а 
навіть не можу запевнити, 
що в цьому напрямі багато 
робиться. Не можу, бо заба> 
і-ато знаю наявну дійсність 
і не можу шаржувати. Бо, 
навіть ідучи на зустріч з ним, 
мені довелось бачити на мюн
хенській вулиці Дахауер-
штрассе такий образок: пе
ред входом -до кабарету 
„Аполльо" вартівничу будку, 
а перед нею,в старій вермах-
тівській уніформі з дерев'я
ними гвинтівками ,,ляндее-
рів". В цей спосіб дирекція 
кабарету хоче звернути ува
гу прохожих на найновіший 
шлягер і „екстранумер" про
грами . . . проти твореної ні
мецької армії. Не можу також 
забути недавній дискусійний 
вечір серед німецьких сту
дентів, з яких дехто самопев
но говорив II [Ю те, іцо годі 
вже закидати СССР концен
траційні табори та ліквіда
ції" політичних провідників. 
Взагалі, казав один диспу
тант ,в СССР відбувасться 
процес демократизації. І як 
не хотів бн я генералізувати 
поглядів кількох студентів, 
бо на тій же імпрезі мали во
ни гостру опозицію, так не 
маю морального права пере
конувати нового поворотцл, 
що жителі „щасливої гори" 
свідомі того, що її, цю ,гору", 
підмулюс большевнцька ін
фільтрація, і що не все ро
биться для протидії. 

Час покаже 
Б|>уно мас багато планів. 

Також і політичні. Він ві
рить, що з поміччю своїх то
варишів, які вернулися з СС
СР, йому вдасться принаймні 
в колі їхніх знайомих, а мо
же й в ширшому, викликати 
відповідних резонанс до пра
ці по цій лінії. Прошу також, 
щоб затримав у пам'яті сло
ва „Україна", „українці", і 
„українська визвольна бо
ротьба", і щоб об'єктивно 
переповідає про те, що пере
жив, своїм знайомим. Він ди
вується такому проханню, 
мовляв, як же так, таж я 
сам тобі оповідав про ці спра
ви. Мушу, пояснити. Отже, 
ііде мені, кажу, про те, щоб 
з ним, Бруном, не сталося 
подібне, як з деякими пово
ротним її, у яких чим далі в 
часі и просторі, відходили во
ни від фрідляндського табо
ру, тим більше затиралася 
пам'ять саме відносно пере
житого з українцями. Щоб, 
значить ,не впав він жертвою 
професійних фальшівннків і 
не пустився, як Брнгіта Гер-
лянд й інші, на фрнзуруван-
ня своїх звітів про совстські 
концентраційні табори, а зо
крема в національному пи
танні. 

Бруно майже обурюється, 
питає мене, як це можливо і 
У відповідь дістає назви кни
жок, автори яких допустили
ся фальші. Він занотовує на
звані МНОЮ КНИЖКИ і обіцяс 
повідомити про свої дії. Він 
Щв раз запевняє, що ніколи 
ие забуде CBOJX українських 
товаришів і сплатить їм свій 
Jopr вдячности, як не забуде 
Я великої справи, за яку до-
? б о ^ я т ь с я - Хочу вірити 
Брунові, а в між часі поче
каю на висліди. Час покаже. 

' * > * • * ' > 

КОЛИСЬ Б У В А Л О . . . 
КОЛИСЬ бувало — в і т е р СВИ 
Шелесне над,Яесиоіо ліс: 
і і-^е в рядощ>чггрофу, у пісню 
З вітрами хмвфц заплелись 
Дівчина стрілась випадково 
Здригнула в посмішцГброва — 
До слова горнеться вже слово, 
Вже пісня в'оерщ ожива. 
Тепер той самий вітер дише. 
Десна прозора І швидка, 
ПJ з кожним роком вс« трудніше 
Рядок кладеться до рядка 
Ну, що ж, — скупіші мн з роками 
{ бережливіші, зате »""""•" 
В рядку слова — метал І камінь, 
£• словах — звучання золоте. 

ПЕТРО ДОРОШКО 



ФРАГМЕНТИ З УКРАЇНСЬНОЇ 
ЗАКОРДОННОЇ АКЦІЇ 

(Закінчення зі стор. 2-ої) 
українського народу під 
Польщею, провідник захід
ноукраїнської політики звер
нувся до учасників конгресу 
з такими словами: „Я прошу 
Вас, Пайове, вкажіть нам, пе
ред який трибунал і' на осно
ві якої процедури, ми, укра
їнці, масмо притягти до від-
повідальностн польський у-
ряд ,як теж уряди Великої 
Британії, Франції, Італії і 
Японії, щоб спонукати їх ви
конувати міжнародні, догово
ри, а саме акт, підписаний 
ними в Парижі 15-го березня 
1923 p.?" 

В українській тактиці було 
одно дуже слизьке місце. Віч
не нагадування справи зага-
рантоваиої Галичині, але не
здійсненої Польщею автоно
мії могло робити враження, 
нібито українські політичні 
діячі за нею побиваються, ні
бито постулат автономії від
повідає нашим національно-
політичним аспіраціЯм і їх 
заспокоює. Фактично ж для 
нас це була тільки зачіпна 
точка, що дозволяла! нам ак
туалізувати перед світом ук
раїнську проблему. Ні укра
їнський загал, ні тодішні ук
раїнські провідники не віри
ли, що українські землі під 
польським пануванням мог
ли б дістати автономний ус
трій і — головне — ніхто ці
ною автономії не примирив
ся б з польською державніс
тю в Західній Україні. 

У зв'язку з цим нагадуєть
ся мені один інцидент, коли 
це питання поставлено мені 
руба. В кінці травня 1931 p., 
після закриття сесії Ради Лі
ги Націй у Женеві, де я пере-
Сувала як делегатка Україн
ської Парляментарної Репре
зентації для оборони україн
ських петицій у справі паци
фікації ,я поїхала, на запро
шення бритійськик . пар.чя-
ментарів, до Лондону. Ан
глійський політичний світ за-
анґажувався був у справі па
цифікації. В грудна 1930 р. 
65 членів брнтійського парла
менту подали в справі поль
ських погромів енергійну пе
тицію до Ліги Націй. Бритій-
ський міністер закордонних 
справ, Артур ГенДерсон, був 
головою Комітету Трьох, що 
з доручення Ради Ліги Націй 
розглядав пацвфікаційні пе
тиції. Про нестерпні відноси
ни в Галичині писала широ
ко англійська преса. В бри-
тійському парламенті йшла 
одна інтерпеляція за, другою 
в українській справі. Отже, 
не диво, що англійські посли 
хотіли дістати від мене ін-
формації про становище в 
Західній Україні. Чи справді 
ведуться польсько - україн
ські переговори, як твердить 
у Женеві міністер закордон

них справ Польщі Август За-
леський.. . Чи справді поль
ський уряд пішов назустріч 
українським домаганням, в 
Галичині наступило відпру-
ження і справа буде полаго
джена на внутрішньому тере-
н і ? . . 

Про ці справи я мала допо
відати на мітингу, що його 
члени брнтійського парламен
ту скликали на день 4 черв
ня 1931 р. Мітинг відбувався 
в одній з комісійних заль Па
лати Громад, під головуван
ням консервативного посла 
Елліота. Запрошення на мі
тинг підписали посли всіх 
трьох партій. 

Коли я у призначеній го
дній прийшла до будинку 
парламенту, мені сказано, що 
Гю Далтон .парламентарний 
підсекретар тодішнього лей
бористського уряду, просить 
мене зайти перед мітингом 
до його кабінету. Це запро
шення було для мене неспо
діванкою. У справі пацнфіка-
ційннх петицій я була в кон
такті в Женеві з Філіпом Но-
ел Бекером, парламентарним 
секретарем і правою рукою 
Гендерсона, і не передбачала 
зустрічей з кимнебудь із бри-
тійських урядових кіл під час 
мого перебування в Лондоні. 

Головною темою розмови з 
підсекретарем Далтоном бу
ли польсько - українські вза
ємний після пацифікації, точ
ніше справа мнимих польсь
ко - українських переговорів. 
Ведуться переговори, чи ні ? . . 
Чи справді українці резнгну-
ють з інгеренції Ліги На 
цій ?.. Згодом розмова зійш
ла на рішення Радп Амбаса-
дорів з 1923 p., на недотрима
не Польщею приречення ав
тономії. Тут Далтон поста
вив мені такий запит: „Ска
жіть щиро, чи українці за
довольнилися б автономією? 
ІСолн б можна примусити 
Польщу завести автономію, 
чи був би тоді в Галичині 
спокій? Чи Українська Пар
ламентарна Р є п р езентація 
могла б за це поручитися?" 
Я відчула всю тонкість і 
слизькість ситуації. Слів моєї 
відповіді не пам'ятаю, але її 
зміст був такий: „Акт з 1923 
року був схвалений без ва
шої згоди, проти нашої волі. 
Це була не концесія, зробле
на українцям, але потоп
тання наших прав на само
визначення. За цей акт від
повідають держави, що його 
підписали, і їх обов'язком є 
подбати .щоб автономія була 
впроваджена, без жадних на
ших зобов'язань. Бо і Рада 
Амбасадорів не узалежнюва-
ла своєї клявзулі про автоно
мію від нашої згоди на неї 
та від нашої резиґнації зі 
змагань до державної неза
лежно с ти". 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(ЗА совстською пресою 1 радіом) 
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ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ 
СВЯТОЧНИХ побажань в „Свободі" 
Адміністрація „Свободи" повідомляє, що йдучи на 

зустріч загальним побажанням, вона й в цьому році при
значить окремі шпальти збільшеного великодного числа 
на оголошення традиційних святочних привітів і поба
жань. Ціна оголошення залишається така сама, як і в 
попередніх роках: 2 доляри за 5 рядків, та більше від
повідно до величний оголошення, а саме: 1 цаль через 
одну шпальту $2.00, 1 цдль через 2 шпальти $3.50, 2 цалі 
через 2 шпальти $6.00, 3 цалі через 2 шпальти $10.00, 
4 цалі через 2 шпальти $15.00, 5 цалів через 2 шпальти 
$18.00, в цалів через 2 шпальти $22.00. Треба сподівати
ся, що загал нашого громадянства використає цю наго
ду, щоби передати свої традиційні побажання та дати 
про себе знати своїм рідним, приятелям і знайомим на
віть в найдальших закутннах світу, куди навряд чи зви
чайна пошта занесла б таку вістку. Великий тираж ,.Сво
боди" та відповідний зміст збільшеного святочного чи
сла надають таким побажанням окремої вартости і зна
чення. Зголошеиня святочних побажань, разом з гроше
вою оплатою, можна надсилати найпізніше до 28-го квіт
ня ц. р. 
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АГРОНОМИ ХЕРСОНЩИНИ 
АЛЯРМУ ІОТЬ 

З степів Південної України 
вже зійшов сніг. Ранками 
гребінці зябленої оранки сріб
ляться памороззю, а вдень 
під промінням сонця над ла
нами стелеться прозорий сер
панок. Прийшла весна. На 
Херсонщині, як і в інших об
ластях України, поруч голов
ної культури — пшениці, за 
приписом з Москви особливу 
увагу звернено на кукурудзу. 
В колгоспах області! цього 
року заплановано посіяти 
кілька сот гектарів цієї куль
тури. „Здавалося б, що мину
лорічні помилки, — пише ко
респондент „Правди" А. Бог-
ма, — повинні стати для ке
рівників Херсонщини наукою, 
але так не сталося. Бонн за| 
планували і . . . заспокоїлись. 
Внаслідок цього незадовільно 
ведеться робота над організа
цією лавок для вирощування 
просапних культур. У Сиваш-
ському, наприклад районі, де 
окремі колгоспи зібрали в 
минулому році по 4—8 цент
нерів кукурудзи з гектара, 
покищо йдуть лише балачки 
про створення ланок. Тут 
спостерігається легковажне 
відношення до плекання ку
курудзи. Дехто й досі вважас, 
що ця культура дасть врожай 
і без обробітку. В області да
леко не всі сівалки готові до 
праці. В Іванківській, Раден-
ській, Верхльо-Снрогізькін та 
Михайлівській МТС не відре
монтовано ше н половини сі
валок. З засипаного посівно
го матеріалу тільки 41% сор
тового. Назагал колгоспи по
сівним насінням не забезпече
ні. Зокрема, бракус насіння в 
Канівському, Іванівському та 
Сивашському районах. Ще 
гірша справа із зберіганням 
насіння. В багатьох колгос
пах, де кукурудза зберігаєть
ся в непристосованнх примі
щеннях, багато її погинуло. 
Такі факти мають місце у 
Скадовському, Новотроїцько-
му, Бериславському та інших 
районах. З перевіреної на по
сівні властивості насінної ку
курудзи понад 50,000 центне
рів виявилось некондиційно
го. Агрономи Херсонщини 
алярмують до обласного цен
тру і столиці, що з кукуру
дзою і в цьому році може бу
ти великий конфуз. 

НЕПОРЯДКН НА ПРИМІСЬ
КИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ 

ЛІНІЯХ 
Московська „Правда" з 26 

березня пише про численних 
читачів, які в своїх листах до 
редакції пред'являють сер
йозні претенсії до роботи 
приміських ліній залізниць. 

РОМАН О Л Е С Н И Ц Ь К И П 
П Р И Й Н Я Т И Й В Ч Л Е Н И 
АМЕРИКАНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

ПОЛІТИЧНИХ НАУК 
Академія Політичних Наук, 

при колумбійському Універси
теті в Ню Иорку прийняла на 
звичайного члена п. Романа 
Олесиицького, який недавно 
здобув науковий ступень иа 
правничому факультеті універ
ситету Ст. Джан в Вруклині. 

Академія Політичних Наук, 
яка Існує 75 років, часто прово
дить поважні студії пад пробле
мами біжучої політики, а також 
улаштовує міжнародні конфе
ренції І наукові зустрічі. _ Ака
демію очолюс тепер Люїс В. 
Даглес, колишній амбасадор 
ЗДА в Лондоні, а між її екзеку
тивними І почесними членами с 
такі особи як Сер Винстон Чер-
чил Томас Дж. Вотсон, Гарлов 
Г. Кертіс. Артур Гейс Солцбер-
гер та ін. 
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З Літ. Мяст. Клюбу повідом
ляють, що в п'ятницю дня 13-го 
квітня ц. p., відбудеться допо
відь п. Василя Косаренка-Коса-
ревнча п. н. „Філософічні мірку
вання на тему: Нічого, щось, 
все". Початок о год. 8 вечора. 

У цих листах нарікають чи
тачі „Правди" на погане 
обслужування пасажирів, на 
те, що п о ї з д и здебільшого 
спізнюються, розклади руху 
поїздів укладається без уваги 
на потреби робітників і служ
бовців. Також скаржаться во
ни на те, що у вагонах завж
ди брудно, вікна немиті, елек
тросвітло тьмаве, а поїзди не 
радіофіковані. Один з читачів 
пише до редакції: „Поліпши
ти обслужування пасажирів 
неможливо, якщо не привес
ти в порядок стадійних плат
форм, перонних загорож, не 
встановити достатньої кілько-
ста білетних ка!с та буфетів". 

„КОЛИ Ж У НАС ЗБУДУ-
ЮТЬ ШКОЛУ!" 

-У плянах шостої п'ятирічки 
в розділі про будівництво по
дано, на скільки сотень від
сотків збільшиться в най
ближчі п'ять років кількість 
лікарень, санаторій, шкіл та 
інших закладів для трудя
щих. Але совстська дійсність, 
як відомо, гостро розминаєть
ся з пропагандою. І так, в 
„Радянській Україні" з 15 бе
резня ц. р. вміщено під пода
ним вище заголовком лист до 
редакції комбайнера Т. Пор-
тянка і механіка В. Щербака. 
В цьому листі вони пишуть: 
„Під час війни гітлерівці зни
щили наше село Рубіжню, 
Вовчанського району, Харків
ської области. Була тоді зруй
нована й школа. Нині (через 
15 років! — Ред.) село відбу
доване. Збудовано сільмаг, 
іслюб, господарські будівлі 
Колгоспу, але школа, тепер 
семирічна, і досі тулиться в 
двох невеличких будинках з 
кляснимн кімнатами в 20—25 
квадратних метрів. Тепер, ко
ли питання стоїть про загаль
ну середню освіту, ми вважа
ємо, що відкрити середню 
школу в селі, збудувавши 
для неї відповідне приміщен
ня, необхідно. Адже у нас 
£.800 жителів, с два колгоспи, 
лісництво, п л о д орозсадник. 
Дітей багато, а вчитися їм ні
де, бо найближча середня 
школа розташована від нас 
за 22 кілометри. Коли ж на
решті буде розв'язане це пи-
вания?" 

З Ж И П Я ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Нюарн, Н. Дж. 
Відяиіиишо нам'ять жінок-

героїн*. 
Пам'ять 500 жінок-мучепнць. 

що згинули ПІД совстськнми 
танками в концлагері Караган
ди вшанувало громадянство 
Нюарку академією, яку влаш
тували спільно всі жіночі орга
нізації міста Нюарку в „Україн
ській Централі" 25-го березня. 

Академію, започатковану від-
співаїшям українського і аме
риканського гимнів, відкрила 
голова місц. 28-го Відділу Сою-

чепевнх братських організацій. 
За старанням ініціаторок акаде
мії цього ж дня по всіх україн
ських церквах Нюарку відслу
жено панахиди за 500 мучениць. 

Лев Вемко 

Ню Йорк, Н. й . 
Ярослав Пастушенко втрете 
пбревнбранкД на голову СУК 

І П Метрополії. 
В неділю, 25 березня в місце

вому Народному Домі відбули
ся загальні збори Союзу Укра-

з7>іфаїнок*Амернкн7,'*пан-ГА 5"СЬКІ" КУПДІВ і Підприємців 
Настюк, яка візвала присутніх 
вшанувати пам'ять Поляглих 
одноміпутовою мовчанкою. До
повідала українською мовою 
пані Вожаківська. Вона загаль
но представила невільничу си
стему в совстськнх конц-табо-
pax. Велика мала СССР, де бу
ли зазначені всі коиц-табори у 
великій мірі облегчила присут
нім зрозуміти цю частину допо
віді. Опісля прелеґентка пере-
повіла детально історію пов
стання в таборі Кікґірі та ро-
лю, яку відіграли в цьому в'яз-
Ні-украіиці. Доповідь виголоше
но легко та Ілюстрована опові
даннями та листами чужинців-
поворотців з таборів СССР. 

Резолюції, по укроінськи від
читала пані Салук та по англій
ськії поні П. Кучкуда і присутні 
прийняли їх повстанням з місць, 
Згадані резолюції розіслано до 
конгресменів та сенаторів стен-
ту Ню Джерзі, і в иих протесту-
стьсл проти невільничої систе
ма в конц. лагерах Сов. Союзу 
та апелюсться до сумління 
всього культурного світу, зо
крема ЗДА, поставити край то
му варварству. 

Мистецьку частину академії 
започаткував м і с ц е в и й хор 
„Трембіта" (диригент — мґр. 
Городисьішй) трьома вдаловн-
копаними піснями. Останньою 
точкою була інсценізація, вико
пана молодими пластункамн та 
сумівками під мистецькою ору
дою пані Іваннн Конопів. На
писана п іілербаком, попа зро
била на присутніх незатерте 
враження. 

Відспіванням „Не пора!" за
кінчено академію. Присутніх 
300 осіб. Це число доволі висо
ко на нюарські відносини. 

Ініціатива влаштувати згада
ну академію вийшла від місц. 
28-го Відд. СУА, який запросив 
до співпраці не тільки всі мі
сцеві жіночі організації, Укра
їнський Допомоговий Комітет, 
Марійську Дружину Пань, усі 
сестрицтва при місцевих укра
їнських церквах (себто: грек.-
католицької, обох православних 
та пресвітеріянськоі церков), 
але 1 жіночі секції усіх україн
ських місцевих організацій: ОД-
ВУ, ООЧСУ, СУМА. Пласт, 
ОДУМ, Студентську Громаду та 
місцеві відділи наших обезпе-

Ню Иорку. Цьогорічні збори 
пройшли під знаком оживлення 
організаційної діяльності! Т-ва 
та збіьшеняя заінтересування 
громадянства купецьким ста
ном. Клич „Свій до свого" по
винні з а с в о ї т и якнайширші 
круги нашого громадянства — 
це провідне гасло живої та ці
кавої дискусії під час зборів 
Українська крамниця в Амери
ці — говорив в своїм звіті Я. 
Пастушенко, голова СУК і П — 
це остоя українства в цій кра
їні, це станиця, яка цементус 
укроіиськув громаду та надас 
їй назовні національного харак
теру. Жертводайиість вашого 
купецтва иа різні громадські 
цілі заслуговує на повну під
держку наших підприємств. Ор
ганізація, яка об'єднує більшу 
частину Існуючих українських 
підприємств Ню Иорку, закли
кає в своїй резолюції до масо
вого об'єднання решти купшів 
на принципі самозбереження. 
Тільки зорганізоване членство 
може розраховувати па пропа
гування їхніх підприємств в на
шій громаді. 

Після довших дебат та не-
прийнятих резнгиацій поперед
нього Уряду — збори 0ДН03ГІД-
но іменували на голову СУК і П 
на третій рік Я. Пастушенка 
(Арка), та Управу в складі: Р. 
Скоробогатнй (спож. торгівля), 
Р. Крупка (друкарня). В. Цю-
па (забезпечення), Г. Вожик 
(церковні речі): Коитр. Ком.: І. 
Кефор (Олімпія Лікер), 3. Кор-
чинський (кооп. Молоде Жит
тя), Ю. Макацькнй (спож. тор
гівля); Тов. Суд: І. Гошовська 
(Еко) та С. Воднарчук (фпбр. 
жін. галянтерії). 

Зборами вміло проводив пред
ставник Красного СУК 1 П д-р 
Бак-Войчук з ФнладелфіІ. Сек-
ретаювола п-1 І. Гошовська. 

II. IL 

ГОЛОС ЧИТАЧА 

Бостон, Mace. 
Вшанували Пам'ять Ген. Тараса 

Чупринки 
Шосту річницю смертн сл. п. 

Тараса Чупринки - Шухевича І списував ті спомини 1 посилав 

В СПРАВІ МИСЛИВСЬКОГО 
АЛЬМАНАХА 

Недавно помістив був п. Бог
дан Лучаковський иа цих сто
рінках свій спомин про нашого 
великого мисливця о. М. Рева 
ковнча і в ньому згадав про не 
здійснений внаслідок війни за 
мір лісників і мисливців вида 
ти перший український мислив
ський альманах. Ми нині може
мо тільки жаліти, що задум за 
лишивсь задумом і шкодувати 
пропалнх матеріалів, що були б 
збагатили безперечно вбогу на 
шу мисливську літературу. Ок
ремих видань ми сливе не ма
ли (знаю одну таку річ — В. Я-
ценко: „З рушницею і вудкою 
по Африці", Харків 1930), иечи 
слениі оповідання й спомини з 
мисливського життя призабуті 
або Й зовсім пропали по часо
писах та журналах, а з періо
дичних видань можемо записа
ти тільки короткотривалий од
носторінковий додаток львівсь
кого щоденника „Новий Час", 
п. заг. „Ловецтво". Наші мис
ливці, розкинені по широкім 
світі, поволі минаються, решт
ки матеріллів затрачуються . . . 
Тому зовсім не було б зайвим 
таки подумати над здійсненням 
давнього задуму, щоб зібрати І 
врятувати те, що пропадає на 
наших очах. 

Увійшли б туди наперед пре
красні спогади п. Лучаковсько-
го, а далі й інших авторів. В 
Торонті проживає один наш 
мисливець з Коломийщнни п. 
Д. Г, який, хоч ріко, дає гарні 
нариси з мисливських пригод і 
природи, І він міг би дати теж 
свої СПОМИНИ. 

В торонтській газеті „Україн
ський Робітинк" друкувалися 
на весні 1954 р. мисливські на
риси Кости Кропивницького „З 
рушницею в ліс". Я зацікавився 
тими нарисами, а що мав в ре
дакції часопису знайомого д-ра 
С. Г, тоя спитав про їх авто
ра — і дістав відповідь, що це 
псевдонім о. Константина Ґуля я 
з Шикаго. 

Через припинення часопису, 
урвалося І друкування нарисів, 
а незабаром (23 липня 1955) по
мер і о. Ґуляй. Про нього д-р С. 
Г. пише мені таке: 

„Про о. К. Гуляя я не багато 
годин написати, бо я мало його 
знаю. Він був довгий час парс-
хом в селі Нестаничі. повіт 
(мабуть) Радехів. Там він мав 
можність полювати, бо був там 
ліс. Десь 1932 р. він перейшов 
на парохію до села Осташівці, 
мок. Зборів. В Осташінцях не 
було лісу, тож не було нагоди 
полювати. Але він вже поста-
рівся . . . мав токарню і точив 
гарні речі з дерева. В Шикаго 
живе проф. Р. Заоадоаич, який 
жив в тісних взаєминах з о. Г. 
лпродовж остансіх років. Він 

ІВАН ЯБЛОНСЬНИЙ 
(Пам'яті вовна - товариша зброї) 

Різяа нам судилась доля на брнтійського полону назад до 

УВАГА! Ню Йорк й околиця! УВАГА! 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД У К Р А П Щ , Іик. ,2-и& ВІДДІЛ 
В НЮ ИОРКУ, СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ ОСЕРЕДОК 
їм. Т ЧУПРИНКИ, Т-ВО бувших ВОЯКІВ УПА, ПАБНА, Т-ВО У ^ А Ї Н С Ь -

КІГХ ПОЛІТ.-В'ЯЗНІВ, СТУДЕНТСЬКЕ Т-ВО ім. м. махновського 
В НЮ НОРКУ 

під протекторатом 
КОМІТЕТУ ОБ'ЄДНАНИХ АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ М. НЮ ИОРКУ 
влаштовують 

СВЯТО ГЕРОЇВ 
що відбудеться 

В СУБОТУ, 19-го ТРАВНЯ 1956 Р. 
в залі JUNIOR HIGH SCHOOL при Avenue В (між 4-5 вул.) 

в Ню норку. 
ПОЧАТОК О ГОД 7-Ю ВЕЧОРА 

Ло численної участи запрошуємо Українське Громадянство. 
К о м і т е т 
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цьому світі. Одні живуть в мате-

Гіяльних достатках, серед рідні 
знайомих, інші ж коротають 

Вік в нестатках, на чужині серед 
чужих людей, без рідні, без 
друзів. Тільки смерть звільняє 
нас від жорстокостей цього су-
стливого світу й віку, в якому 
проживаємо. 

Ще не забулося рідних й ши
рокого кола друїів і знайомих 
пам'ять про трагічно померлого 
в Парижі влітку 1944 року ба
гатонадійного маляра 1 скульп
тора Анатоля Яблонського (як 
відомо, А. Яблонськнй помер 11 
липня 1944 на задавнену недугу 
шлунка, а тіло його знайшла 
паризька поліція в його квар
тирі щойио 19 липня того ж 
року), як оце прийшла знову 
сумна вістка з того ж Парижу, 
що в дні 3 січня ц. р. помер 
там на розрив серця рідний 
брат бл. п. Анатоля — Іван 
Яблонськнй. б. поручник Армії 
УНР й І УД >'НА. І тут були 
аналогічні обставини смертн 
найстаршого сина п. Евпраксіі 
Яблонської, вдови по полковни
кові Армії УНР — бл. п. Єфі-
місві Яблонському. Подібно як у 
випадку смертн енна Анатоля 
— Іван помер у своїй самотній 
квартирі, а тіло його віднайде
но щойно по трьох днях . . . В 
обох випадках смертн братів, не 
було нікого із рідних, ні з близь
ких знайомих, що подали б 
умираючим останню християн
ську послугу • • • 

Бл. п. Іван Яблонськнй наро
дився у Кис.ві 7 червня 1902 ро
ку Початкову ШКОЛУ й гімназію 
закінчив у Кисві. В 1917 році 
ВТІКОв з Кисва на західній 
фронт до батька, де залиша
ється вже впродовж боїв за Ук
раїну, закінчивши ще Юнацьку 
школу в Кам.'яиці Подільсько
му. Спершу в Овручськім Полку 
Армії УНР. а згодом як поруч
ник кіинотчнк в 3. Залізній Ди
візії під командуванням генера
ла Вдовиченка, відзначається у 
боях на служві Батьківщині. 
Інтернований в Польщі, прожи
ває спершу в таборі для Інтер
нованих вояків Армії УНР у Ва-
довицях, згодом разом з бать
ками у таборах Отшалково, Ще-
пюрно і Каліш. В 1924 році ВИ
ЇЗДИТЬ до Франції і поселюсться 
в Парижі. В таборі у Каліші 
пробує свої літературні сили І 
разом з поетом Євгеном Мола-
нюком працює в журналі „Ве
селка", де містить СВОЇ вірші 1 
статті. В Парижі зазнає благо
датей емігрантського життя: 
працює шофером на таксі, по
магає при видаванні „Тризу
ба", чистить вікна І всякимп 
способами заробляє копійку па 
життя. В 1941 році разом з 
транспортом французьких ро
бітників дістається до Берліну, 
одержує працю в В-вІ „Голос", 
згодом зголошується до Німець
кої Армії, служить у загонах 
„Українського Визвольного Вій
ська", виїжджає на Східній 
Фронт. Під час творення Укра
їнської Національної Армії всту
пає до Української Дивізії. По 
розгромі Німеччини втікас з 

Парижу. Французи судять його 
За приналежність до Німецької 
Армії. Йому грозить кара смер
тн. По зміні політичних настро
їв, його омнестують і він знову 
живе десять років буднями па
ризького емігранта Анормальне 
життя, постійне побоювання за 
завтрішній день, падшарпоне 
здоров'я і на добавок розрив 
всяких зв'язків з братами бл. п. 
Аиатолем, Леонідом („Ябцьом") 
І Ярославом та мамою, що тепер 
а двома молодшими синами 
проживає в Торонто (Канада) 
— спричинюють його передчас
ну смерть, що вкоротила Йому 
дальше непевне веґетування на 
цьому світі. 

Покійний, як вояк Армії УНР 
І УД УНА, відзначався незви
чайною сміливістю й босвою хо
робрістю, за що одержав приз
нання і бойові відзначення. Як 
журналіст І поет був аж надто 
скромний. Друкував свої речі 
під псевдонімом „Іван Блакит
ний". Залишив в спадщині по 
собі чималу збірку друкованих 
І недрукованих віршів, разом з 
Іншими речами залишились по
кищо під наглядом паризької 
поліції. 

Похоронами Покійного зай
нялися добрі люди в Парижі, а 

відзначив Бостон гідно — від 
правленням Панахид в україн 
ських церквах, 1 Жалобною 
Академією, короткою, але зміс
товною. 

Член СУМА їв. Кецмур з'ясу
вав у вступнім слові значення 
командира для Української на
ції. 

Студент Орест Щедлюк виго
лосив дбайливо опрацьований 
реферат, аналізуючи І насвіт-
люючн многогранну діяльність 
командира УПА й провідника 
ОУН. Гарно були виконані дск-
лямації панною Ярославою 
Чорній, виховняком Пласту, і 
маленькою пластункою Гали
ною Попик. Слідувала збірна 
деклямація і зложеиня вінка на 
с и м в о л і ч н у м о г и л у . Хор 
СУМА під днриґентурою М. Ка-
лнннченка відспівав дві пов
станські пісні. Академія зали
шила гарне враження у присут
ніх. Виконавцям і присутнім 
щира подяка за вшанування па
м'яті Тараса Чупрннки-Шухе-
внча. Прихід з академії перес
лано на визвольні цілі. 

В. Б. 

хоронили тіло Покійного 7 січня 
ц. р. на одному із паризьких 
кладовищ. 

Цих декілька слів замість 
квітів на свіжу могилу україн
ської людини, патріота і вояка, 
поета І журналіста, емігранта-
невдачника подаю до відома 
усім б. товаришам зброї Покій
ного. Тим, які знали його 1 яіаїм 
дорогою повинна залишитись 
пам'ять по ньому. 

Ік. 

Увага! Відділ 421 УНСоюзу, Томастон, Конн. 
Повідомляється усіх членів згаданого Відділу, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
відбудуться 

В СУБОТУ, 14-го КВІТНЯ 195G Р. 
о год. 8-ій веч., в укр. залі при Проспект вул. 

На цих зборах буде приявний організатор п. А. Ма-
ланчук. Обов'язком кожного члена явитись на цих зборах, 
головно молодь. Проситься привести своїх знайомих та впи
сати їх до УНСоюзу. Молодь мусить перебрати урядування 
цього Відділу. Старші члени померли, кількох ще живе хо-
рнмн. Як оздоровити діяльність Відділу, про це буде го
ворити орг. и. А. Маланчук. 
І. Накоїш, предс; М. Шипінко, кас; Ю. Береза, секр. 
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до „Українського Робітника' 
Нема вигляду, щоб ті спомини 
були видані книжкою..." 

Отже, як бачимо, крім о. Рева-
ісовнча були в нас Інші отці ми
сливці — і » тому альманаху 
можна б використати матеріял 
по о. Г., через проф. Завадови-
чл, як також його життєпис як 
мисливця. Може знайшлись би 
й інші матеріали, нехай відірва
ні, з давнього і ще давнішого, з 
цужнх джерел. Прим, у журналі 
„Верхи", ч. їв за 1938 р. нахо
димо цікаву нотатку в статті П. 
Зборовського „Причинок до 
життєпису Сабали". Автор на
водить з 1859 річника краківсь
кого „Часу" допис про Собалу. 
мисливця і провідника з Зако
паного, де дописувач „порівнює 
Соболу з прнстрастним україн
ським стрільцем Вальорком, 
який з К. граф. Браиіцьким по
лював на .'іі.иіі в Альжнрі в 1858 
і забив величезну львнцю, а на
ступного року могутнього льва". 

ЗАКЛИК 
УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ 

В ШИКАГО 
Український Музей і Бібліо

тека в Шикаго придбали влас
ний дім, Великими коштами 1 
зусиллями президента Музею 
д-ра Мирослава Сіминовича 1 
всіх члеиїв Дирекції віддано до 
диспозиції українського грома
дянства дім Музею 1 пригото
вано один поверх під музейні 
збірки і бібліотеку. Таким чи
ном завершено перший етап і 
покладено тривкі основи під 
дальший розвиток цієї, так важ
ливої для нас усіх, Інституції. 

Тепер стоїмо перед другим 
етапом: дім треба сплатити, а 
Музей 1 Біліотску треба розбу
дувати. Це вимагас нових зу
силь, збільшеної жертвеиности, 
та нових грошових засобів збо
ку громадянсвитва. 

Які Ж завдання масмо до ви
конання? Український Музей і 
Бібліотека в Шикаго вирішили 
зібрати якнайбільше матеріалів, 
які розказали б про культурні 
надбання українців u минулому 
і сучасному і всебічно висвітли
ли б наше релігійне, національ
не, культурно - освітнє, наукове, 
мистецьке, 1 господарське життя. 

На основі зібраних матеріллів 
Музей видасть окрему моногра
фію про українців Ш и к а г о . 
Плянусться розбудувати бібліо
теку українознавства, та зібра
ти книги 1 журнали, які мають 
зв'язок з Україною і зі Сходом 
Європи. Вони стануть дже
релом для н а ш и х І ч у ж и х 
дослідників Особливу увагу 
кладе Музей иа збірки народ
ного мистецтва. 

Тепер слово за широкими ко
лами українського громадян
ства та установами м. Шнкаґа, 
які в першу чергу повинні ста
ти членами і жертводавцями 
Музею, бо тільки збірним зу
силлям і збірною жертвенністю 
може постати велике діло, таке 
як Український Музей І Бібліо
тека. В переконанні, що наші 
слова ДІЙД>ТЬ до всіх, кому 
тільки дорога наша спільна 
справа, І знайдуть зрозуміння і 
піддержку серед найшнрших 
кол нашого національного сві
домого і патріотичного грома
дянства, — ми гаряче кличемо: 

Складайте грошеві пожертви 
на сплачення довгу' і фонд роз
будови Українського Музею І 
Бібліотеки, бо тільки спільними 
пожертвами поставимо тут Ук
раїні найкращий пам'ятній; . 
Складайте свої збірки, книжки, 
картини, І вартісні предмети в 
Українському Музеї 1 Бібліотеці 
в Шикагго 

Дари просимо складати в при
міщенні Українського Музею і 
Бібліотеки при 2453, В. Шикаго 
евеню, а грошові пожнртви про
симо вплачуватн иа ч. 830 бай
кового конта <Музею в Коопера
тивному Банку при 2408 В. Ши
каго. Домівка відкрита в поне
ділок, середу І суботу від 6-ої 
до Л-оІ ВІР?. -•' 

За Украіясьігай Музей і Біблі
отеку: 
Д-р ЛІ. Сіммяовяч — президент; 

Ю.тіші Камснсцький — 
екзекутивний директор; 

О. Городнськнґі — писар. 
Березень, 1950. 

Хто мав би цим ділом зайня
тися ? Передусім ті, кому війна 
перервала розпочату працю — 
лісники I мисливці (і по тіль
ки вони!) допоможуть. 

І. ЧаЙі:овсьіиїй. 
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ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ 
НАПШЛЬШИП НИГ,ІР РІЗНИХ КАРТОК 

ТІЛЬКИ в „СВОБОДІ" 
Картки з ковертами 12 шт. за 1 дол. 
Картки українських мнетців по 10 цт. 

Замовляти: 
SVOBODA, 83 Grand Street, Jersey City 3, N. J. 
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ДЖКРЗІ СИТІ! ОКОЛИЦЯ! 

ДИВІДЕНДИ ЗА 1955 З /О ВИПЛАЧУЄ 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 
„САМОПОМІЧ" 

Прнймасмо ощадності — 
Уділяємо позики за низьким опроцентунанням. 

У рядові години: 
СЕРЕДА ПІД 7-9 ВЕЧ. СУБОТА ВІД 5-7 ВЕЧ. 
JERSEY CITY, N. J. 136 ESSEX STREET 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД УКРАЙНІ, ІНК., ВІДДІЛ II. В НЮ ПОРКУ 
влаштовує 

ПОЛІТИЧНЕ ВІЧЕ 
що відбудеться 

В СУБОТУ, 14-го КВІТНЯ ц.р. в залі Junior High School при Ave. В (між 4-5 вул.) в Ню Норку 
на якому виголосить 

Д О П О В І Д Ь 
Проф. ІВАН в о в ч у к 

Г*лова Головної Управи ООЧСУ та Члеи Політичної Ради УККА 

КРИЗА - ЧИ ПОЧАТОК КІНЦЯ? 
(ДО ОСТАННІХ ПОДІЛ В СОВСТСЬКШ ІМПЕРП — СССР) 

1) Що сталося иа XX з'їзді імперської партії большеввків 7 S) Причини й наслідки. 
І) Україна • директивах З'їзду. <) Чи опанують ситуацію московські х а т ? ПОЧАТОК О ГОДИНІ 7-І* ВЕЧОРА. 

По доповіді дискусія. — Вступ за добровільними датками. 
До численної участи зяпрошу:мо Українське Громадянство. ««J 



СВОБОДА, С Е Р Е Д А , 11-го К В І Т Н Я 1956. Ч. 68. 

З Голосів Української Преси 
'••JtA ПОВОЗІ 4-0! СЕСИ 

^ТИРАДИ" 

„Українське Слово", Париж, 
2^8 березня ц. p., поиіщус 
ЩЯ оовашдм ноголовкои текст 
ааявн за підписом „Від фрак-

SJ Організації Українських 
аціоналістів, Ю. Бойко", пе

реданої 7 лютого ц. б. секре
тареві Президії УНРадн інж. 
В. Дібертові з вимогою „скли
кання в реченці, означенім 
Тимчасовим Законом, 4-ої се
сії Української Національної 
Рада для ліквідації кризи в 
Державному* Центрі, для ре
організації його і для завер
шення консолідації українсь
ких політичних сил". Далі 
чУгасмо там: 

,,..'.. Група людей, що тримає 
сьогодні в. pj-Kax політику Дер
жавного Центру, не бажас зре-

"КУХАР 
І ОДНОЧАСНО до приготування 

перекусок 
в малім ресторані. 

Звича&ае варення. 6 днів в тин:. 
'. НЕшІоск 0-9331 

МЕХАНІКИ 
'досвідчені в "assembly in steel 
\> • plant". 

І - КОВАЛІ 
досвідчені в "shaping and 

Straigtotcninjj" в сталевні. 
і ; . * Зголошсння: 
JERSEY СІТУ WELDING 
nod MACHINE WORKS 

400 Grand Street 
Jersey City, N. I. 
HEoderson 4-0511 

•J'ill1. " V і = 
. l g П Р А Ц Я « 
• ІШр Wanted Male—Female • 
До ааясіову на провінції потріб-
ЦО Досвідченої куховарки, кухов. 
помічника, п о к о І в к н. також 
Цужчвня до загальної праці бі
ля ДОМУ і ПІД час сезону до пра
ці В кухіц. Приймається подруж-
НІЛ з дитиною у віці понад 5 р. 
Л Телеф. Monument 20182 
ГЯЯ 

відувати свосі постави, не маг. 
заміру взяти шд увагу вимоги 
здорового глузду і вірить, що 
їй вдасться механікою голосіп. 
.,аритметичиою більшістю", :іло-
мити опозицію. Довшії чДі 
ОУН робила спроби полагодити 
політичний конфлікт внутріш
нім шляхом, довго очікувала в 
надії, що її партнери схаме
нуться, але внявлясться — все 
даремне. І цс наказало Органі
зації Українських Націоналіс
тів вирядити інж. О. Бойдуннка 
за океан, щоб вияснити перед 
більшістю еміграційного грома
дянства дійсний стан речей... 
Прийшов момент на вирішаль
ний зудар двох позицій на від
повідальному форумі УНРадн 
перед лицем уі:раїнської спіль
ноти. . .Організація Українсь
ких Націоналістів уважас. що 
тільки ґрунтовна перебудова 
Державного Центру та істотна 
зміна його зовнішньої політики 
можуть відродити його і забез
печити за ним його майбутнє..." 

„ЧИ В УНРАДІ НАСТУП
ЛЯТЬ ЗМІНИ? 

„Український Самостійник", 
Мюнхен, з 25 березня ц. р. у 
статті під повищнм заголов
ком, покликавшись на зголо-
шене Фракцією ОУН (полк. 
А. Мельника) домагання на 
с к л и к а в и л сесії УНРадн, 
пише: 

Лінія політики Викопно
го Органу УНРадн тепер уста-
білізупалась. Вона с. стабільна 
на свій спосіб. Концепція с ду
же проста: УТІРада і ВО під су
часну пору не конче мусять ді
яти. Вистачить, коли вони існу
ють, бо вже самим своїм існу
ванням вони виконують велику 
політичну роботу. А прийде 
час, тоді УНРада розвине впов
ні свою дію. розвине СВОЇ полі
тичні прапори й цілий українсь
кий народ визнас В\ Це с й по
зиції, які. попри співпрацю те
перішньої УНРадн з Американ
ським Комітетом визволення 
від Большсвпзму, унеможлив
люють всяку дискусію на тему 
об'єднання чи творення спіль
ного фронту. Надаремне Фрак
ція ОУН в УНРаді намагається 
поставити питання реорганіза
ції УНРади й поширення П 
складу. Все це не може статися 
проти волі теперішніх господа
рів в УНРаді. а вони не то. що 
не схильні резиг”нуватн з тепе
рішніх своїх монопольних пози
цій в пій. а взагалі їм не відпо
відає пропозиція скликати се
сію УНРадн й вони П під 
яі:нись приводом таки не скли
чуть. ...В нашу добу тільки ве
лика коаліція могла б надати 
поваги наптнм політичним захо
дам на еміграції, коаліція, якої 
приклад мн мали в Централь
ній Раді під час бурхливих 1917 
pp. і важкий обов'язок допрова
дити тепер до подібної коаліції 
спочиває на керівниках У. Н 
Р а д и . . . " 

{*«Я.Сві;ДГіНгМСТтігЯгЧгТг-{Г^^ 

ВЕЛИКА НАГОДА! 
УКРАЇНСЬКІ ПЛАТІВКИ 
можете одержати в „СВОБОДІ". 

ЦІНА ПЛАТІВОК 75* вже з коштами пересилки. 

ї дві частини — українська оркестра 
143. Женчнчок-Бренчичок. — бар. еольо з оркестрою 

Дощик народнл пісня, сольо Е. Смолннська з орк. 
144. Ой, не рости кропе, — народня пісня, жін. хор 

Та болять ручки, та болять ніжки — чум. пісня 
Капеля бандуристів 

146- Ой, був та нема, — українська народня пісня 
Ой, кряче, кряче, — українська народня пісня 
сольо М. Д. РоменськнЙ з аком. оркестри 

146. Про Миколу Лукичова — укр. хор Ю. Вірьовки 
Луговая зозуленька. 

147. Та забіліли сніги, — бурлацька пісня 
дві частина — Капеля бандуристів 

148. Ой, ти місяцю, зоре, — українська народня пісня 
Ой, зійди, зійди, -і- українська народня пісня 
сольо 1. Паторжинський з аком. оркестри 

149. Ой, казала мені мати — арія з ииери „Запорожець за 
; •• Дунаєм" 

Ой, на гору козак воду носить — народня пісня 
сольо В. Борисенко з аком. оркестри 

150. Місяцю ясний. — арія з опери ..Запорожець за Ду
наєм", сольо Н. Захарчснко з аком. орк. 

(Продовжений буде) 
• Повиті платівки ввсвлаемо поштою за попереднім на

дісланням грошей. В ЗДА ввсвлаемо рівно ж ав після
платою. 

• При замовлення* в платівок І більше — порто оплачує 
„Свобода". Менших замовлень ие виконуємо. ПЛАТІВКИ 
ВИСИЛАЄМО ДО ВСІХ КРАЇН. 
ЖАДАЙТЕ ПОВНОГО КАТАЛОГА — БЕЗПЛАТНО! 
Посилку а платівками одержите через фірму „АРКА". 

Замовлення надсилати: 
"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3 , N. J. USA. 

НОВІ ВИДАННЯ 
С К Л А Д Н І П Р О Ц Е С И Ж И Т Т Я РОСЛИН — 

написав інж. Ф. Онуфрійчук. 
Добрий папір, багато ілюстрацій. Ціна 75г. 

ЯК В И Х О В У В А Т И Н А Ш И Х Д І Т Е Й — 
написав проф. І. Гончаренко. 
Книжка одоорена педагогічною секцією УВЛИ 
у Ню Норку. Ціна 80?. 

Замовляти: 
"SVOBODA•', Р. О. Вод 346, Jcrecy СІІу З, N. J. 

и 

"THE MUSE IN PRISON" 
ЯРА СЛАВУТИЧА. 

НОВЕ АНГЛОМОВНІ; ВПДАНІІЯ „СВОБОДИ" І і І і 
К н и ж к а охоплює 11 нарисів про зліквідованих Мо- '5 
сквою українських підсовстських поетів та зразки §) 
їхніх творів. В тексті поміщено фотозніміси розстрі- ^ 

ляних поетів. 3) 
Передмова Ироф. К. Мсиїиґ. 

Мистецька обкладинка Я. Гні.ідовськпя. 
Ц і а а $1.00 

;••..-. Замивляїн: 
\ VSYOBODA \ Рх О. Box 346, je.'sey City З; N. J. >} 

ОБОРОНІМ РАДЛРОВА ЛІНІЯ АМЕРНКН ВСЯЧИНА 

Д і я оборони північно • американського континенту перед 
несподіваного атакою СОВІТСЬКИХ літаків побудовано три си
стеми радаровнх станцій, одна з яких переходить зараз по
над американсько - канадійськнм кордоном, друга — сере
диною Канади і третя — північними побережжями Канади 
й Аляски. Іїішзу: одна із таких радарових станцій на да

лекій півночі 

Успішний Вечір Української Музики 
в Колумбійському університеті 

Ню Пори. Минулої субо
ти, 7-го березня ввечорі, від
бувся тут в Колумбійському 
університету, в ,,Каза Італія-
на", успішний ,,Вечір Україн
ської Музики", влаштований 
місцевим студентським Гурт
ком. На програму вечора 
склались виступи відмоло
дженого" новими і молодими 
.ліваками хору „Думка" під 
(нрнґентурою мґра Л. Кру-
зісльннцького, і солістів Во
лодимира Баранського (бас) 
і його дружини Шарльоттн 
Зрдасси-Баранської (сопран), 

яка вигравши раніше кон
курс у Метрополитен, дебю
тувала в Ню Иорку перед 
українською публікою, бале
рини Роми Прийми і скрн-
палькп Аліси Бучинської. Ба-
ранські, крім сольових ви
ступів, виконали теж дует4. На 
фортепіяні а к о м п аніювалн 
проф. Іваина Прнйма та п-ні 
Леся Вахнянин - Курилснко. 
Публіка, головно з мистець
кого світу, що виповнила за-
лю, тепло приймала всі ви
ступи, що зробили помітне 
враження теж на ирвлвнвх 
американських гостей. '' 

Зорганізоване робітництво почало збірку 
на виборчий фонд 

Вашингтон. — Зорганізова
не робітництво почало збірку 
аа виборчий фонд. Політично 
Виховним Комітет при Амери
канськім Федерації Праці-Кон-
ґресі Індустріальних Орга
нізацій ваклнкас робітництво 
(аги по одному доларові на 
виборчу кампанію і розісла
но 600,000 книжечок до спіл
кових провідникі (кожна 
книжечка мас: 10 карт). Та 
цей комітет свідомий того, що 
не вдасться зібрати по дола
рові від КОЗИНОГО члена, і то
му не можна буде зібрати на 
виборчу кампанію 15,000,000 
долярів. В попередніх вибо
рах в 1954 році цьому коміте
тові вдалося зібрати тільки 
2,057,613 долярів. Робітничі 
провідники твердять, що їхні 
організації не підтримують 
однісї партії під час виборів, 
гільки тих кандидатів, які бо
ронять робітничі домагання в 
Конґ]к;сі. В дійсності робітни
ча організація в більшості 
д о п о м а гав демократичним 
кандидатам, хоч в попередніх 
виборах вона допомогла і 
трьом республіканцям: сена
торці Маргарет Чсґіз Смнт зі 
стейту Менн (3,000 долярів). 
і по 500 долярів конгресме
нам Робертові Дж. Корбсгові 
і Джеймсові Дж. фултонові j 

з Пенсилвснії. Та ці датки 
республіканцям незначні в 
порівнянні з допомогою демо
кратам, бо єдиний демокра
тичний сенатор Пол Г. 'Да-
ґлес із Іллиной дістав на ви
борчий фонд аж 35,000 до
лярів. 

• Клсмеят Етлі, колишній 
англійський прем'єр СОЦІАЛІС
ТИЧНОГО уряду і лідер ОПОЗИ
ЦІЙНО! Партії Праці, який в гру
дні минулого року зрікся про
воду партії та мандату в палаті 
громад і діставши шляхетський 
титул, перейшов до палати лор
дів — нагороджений королевою 
Слнсаветою II найвищим ан
глійським орденом Підв'язки. 
Цей орден три роки тому дістав 
Викстон Чорчил. а два роки — 
теперішній прем'єр Антоні Ідей. 

• Вулькан Етна на Снцнлії 
заспокоївся і — згідно з комуні-
катом Сейсмографічного Інсти
туту в Катанії — не загрожує 
безпосереднім вибухом, що. був 
би небезпечний для довкільних 
місцевостей. Все ж вулькан ви
кидає у ненелнкій кількості по
піл, полум'я і ляву. а підземний 
гуркіт лякає мешканців. 

• Протягом березня 60,000 
гіндусів втекли la східнього Па-
кіетану до Індії. Ця масова емі
грація продовжується і викли
кає велику журбу для індійсь
кого уряду. Буддійські гіндуся 
переселяються з махоммедая-
ського Пакістану. побоюючись 
переслідувань та війни між Па-
кістаном і Індією за Кашмір. 

ДЕЯКІ ВИБОРЧІ ГАСЛА 
З ДАВНІШИХ ВИБОРІВ 

Виборча кампанія зростає, хоч 
до виборів ще майже 7 місяців. 
З того приводу часописи прига
дують давніші виборчі гасла, з 
якими йшлн кандидати до вибо
рів. І так у 1920 році республі
канський кандидат Воррен Дж. 
Рардінґ з успіхом використову
вав виборче гасло „назад до 
нормального життя".. В 1896 р 
р е с п у б л і к енськая кандндаї 
Вільям МскКінлІ послугувавсл 
виборчим гаслом „Виберіть то
го, хто віщує добробут!". В 1926 
році ті, що агітували за Гербер-
том Гувером. обіцяли виборцям 
,курку в горщку кожного аме
риканця" і виграли вибори, але 
під час презндентури Гувсра 
була в цій країні велика госпо
дарська депресія і безробіття. В 
1944 році республіканський кан
дидат Томас ДюІ під час своє; 
безуспішньої кампанії повторю
вав гасло „Час на зміну в Ва
шингтоні", але програв вибори 
а цим самим гаслом з успіхом 
поглугувався генерал Двайт Д 
Айзенгавер в 19S2 році і виграв 
вибори 

ДЕЯКІ ИІД1ЯІШ НЕ ХОЧУТЬ 
„ВОЛІ" 

Френк Квінн запитував пред
ставників індіанських резерва
цій в Каліфорнії, чи вони хо
чуть бути „вольними" і чи є за 
тим, щоб скасувати Федеральне 
Бюро для Індіанських Справ 
яке опікується індіянамн, ще 
живуть в резерваціях і дістають 
федеральну допомогу'- Коли б 
скасовано те Бюро, то індіяни 
иусілн 6 самі дбати про себе, 
були б „вільні" І користувалися б 
тією волею, яку мають інші 
громадяни цієї країни. З опиту
вання ВИХОДИТЬ, що велика час
тина індіян, головним чином 
старших віком, ие хоче „волі", 
бо боїться, що вона не змогла б 
самостійно вижити, коли б сама 
мусіла дбати про себе. 

С А Т Е Л І Т ЗЕМЛІ ЗМОЖЕ 
ПІДНЕСТИСЯ В И Щ Е , ЯК 
ДАВНІШЕ ПЕРЕДБАЧАЛИ 
Технічний директор „Проекту 

Венґард" д-р Мілтон В. Ров-
зсн заявляє, що штучний „мі
сяць", так званий сателіт нашої 
Землі, зможе злетіти вгору два 
рази вище, як давніше припус
кали. Донедавна думали, що 
цей, людською рукою зробле
ний „місяць", зможе піднятися 
вгору найвище на 800 миль, а 
д-р Розен твердить, що той са
теліт зможе ззлетіти вгору на 
1,400 миль в простори і на тій 
висоті кружляти довкола нашої 
плянетн. Той сателіт мають ви
пустити в простори влітку 1957 
року, коли будуть відзначуватн 
так званий Географічний рік 
(1957—1958). Його випустять із 
летунської бази „Петрік" на 
Флориді при допомозі трьох ра
кет. Цей штучний „місяць" ма
тиме тільки 21 фунт. Досі най
вища висота, яку осягнула раке
та, становила 250 миль. 

ЧУДОВИЙ ЛПС НА 
ДИХАВИЦЮ 

Бронхіальну Астму 
Кожний, що колинебудь тер

пів на страшний АТАК АСТМИ 
— знає, що це є біль. Ви каш
ляєте, важко дихаєте, задихус-
теся І душитеся від кашлю. Ча
сами Ви мусите боротися за від
дих. Найменше напруження му
чать Ваш віддих та внчерпус 
Вас. Найгірше це виглядає в 
ночі. Дуже часто, через без
упинний кашель 1 важкий від
дих, що його спричинює тиск 
Г в н , Ви не можете спати в но-

АСТМА — це дійсно страш
на недуга — але це оголошен
ня дає Вам надію на виліку
вання. 

Ось л і к, щ о називається 
PENNYL, що приносить иечува-
ву полекшу для тих. які терп
лять на Астматичний кашель і 
Бронхіальний тиск кровн. Ця 
чудова формула діє вадсподіва-
но та усуває згущення флегми 
Кашель уступає, віддих став 
лекпгам так скоро діє цей лік 
Байдуже, як довго Ви терпите 
або які досі лікарства Ви зажи
вали, мн радимо Вам попробу
вати PENNYL Пішліть цей ви
різок до OREOON DRUO PRO
DUCTS, Dent U, Peekskill. N. Y. 
Напишіть Ваше ім'я й адресу 
точно друком ва відворотному 
боці коверти. Звідтам вишлють 
Вам велику пляшку, за яку за
платите поштареві тільки $3.50 
(Це включає т а к о ж поштову 
плату). Не зволікайте Ви бї 

дете почуватися краще і без 
страху, маючи в руках цей пев
ний середник PENNYL. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
НЮ ПОРК, И. П. -- Квар

тальні збори В-ва св. Володи
мира Відд. ІЗО відбудуться в 
суботу. 14-го квітня, о год. 8-ій 
аеч. в приміщенні українських 
Кат. Ветеранів при 33 Іст 7 вул. 
В програмі' зборів; протокол, 
звіти фінансовий, контрольної 
комісії, опікунів хворих і корес
понденція та багато інших 
лтрав. Перед зборами можна 
.'платити членські вкладки. — 
О. Марків, предс; Г. Лучанко, 
!>ін. секр.; М. Кравчук, кас; І. 
Малець, рск. секр. 

КЛІФТОН, Н. ДЖ. — Т-во 
Укр. Січ Відд. 182 повідомляє 
своїх членія, що місячні збори 
відбудуться в неділю, 15-го 
:шітня, О годині 2-ій попол., в 
іараф. шкільній домівці 45-47 
Лнш Е в ню, Пассайк, Н. Дж. 
Чроснться членів прийти на 
)борн та вирівняти свої місячні 
ікладкн до Союзу і до Т-ва, 

Б Е Т Л Е Г Е М , ПА. — Б-во св. 
Днмитрія, Відд. 288 повідом
ляє, що місячи! збори відбудуть-
:я в неділю, 15-го квітня, о 
.•од. ,3:30 попол., в церковній 
:алі. Просимо всіх членів при
чти на збори і вирівняти свій 
зовг, в противнім разі будуть 
суспендовані. — M. Брус, пр.; 
0. Загвотський, кас; Д. Мушас-
гнй. секр. 

НЮАРК, II. ДЖ. — Місячні 
збори Т-ва Зап. Січ Відд. 371 
відбудуться в п'ятницю, 13-го 
квітня, о год. 8-ій веч., в Січо-
иій залі прн 506 So. 18 Ave. Про
хається членів приходити на 
збори Відділу і платити вклад
ки що місяця. — І. Овсрко. пр.; 
П. Заболоцькнй, кас; Ю. Бара-
нюк, секр. 

НЮ ИОРК, Н. П. — Збори 
..Дністра" Відд. 361 відбудуться 
в суботу. 14-го квітня, о год. 8. 
веч.. у власній домівці прн 119 
Евсню А, І. пов. У програмі 
зборів: квартальний фінансовий 
івіт контрольної комісії 1 фі
нансового секретаря, опікунів 
хворнх, справа відсвяткування 
35-літнього ювілею .Дністра", 
кореспонденції, біжучі справи. 
Присутність членів обов'язко
ва. Перед зборами приймається 
сплату членських вкладок. — І. 
Галичий, предс; П. Кучма, фін. 
сек”р.; В. Вишиваний, кас; В. 
Барагура, рек. секр. 

БОФФАЛО, Н И. — Б-во св. 
о. Николая. Відд. 127 повідом
ляє, що місячні збори відбу
дуться в неділю, 15-го квітня в 
церковній залі прн Філмор і 
Онейда вул., зараз по співаній 
Службі Божій. Пригадується 
членам, що збори відбуваються 
що перша неділя, по першім 
кожного місяця. Крім того у-
рядннкн полагоджують справи 
майже кожної неділі від год. 
11:30 до 1-ої попол. Кожний 
член мас нагоду полагоджува-
тн свої справи і заплатити 
вкладку. Члени, які були су
спендовані, щоби звернули свій 
довг щоб їх можна прийняти 
наново з повними правами. Та
кож даємо під увагу тим роди
нам, які мають дітей 1 знайо
мих, щоби зголошувались в 
члени УНСоюзу. — І. Була, го
лова; П. Володка. фін. секр.; 
М. Левнцькнй, рек. секр. 

. JUUKAIO, ІЛЛ. — С-ио Бла
говіщення Відд. 125 повідомляє 
членів, що збори відбудуться в 
неділю, 15-го квітня, о год. 1-ІЙ 
попол.. прн 845 N. Western Ave. 
Проситься членів прийти на час 
1 платити свої сплати. — Упра-

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. — В-во 
св. Василіп Відд. 339 повідом
ляє всіх своїх членів, Що мі
сячні збори відбудуться в субо
ту, 14-го квітня, о год. 7-ій веч., 
в домі Укр. Громади прн 3322 
Н. Лавренц вул Проситься всіх 
членів місцевих і позамісцевих 
прибути 1 вирівняти свої член
ські вкладки. — Т. Треннч, up.; 
М. Палько, кас; С. Лупацій, 
секр. 

АЛЕНТАВН, ПА. — В-во св. 
Арх. Михаїла Відд. 147 пові
домляє всіх членів, Що місячні 
збори відбудуться в неділю, 
15-го квітня в гщраф. залі 803 
Фронт вул., о 2-ій год. попол. 
Просимо прийти на означений 
час. Напомннаеться довгуючих 
вирівняти свої вкладки, бо в 
противнім разі будуть суспен
довані , як старші так 1 діти. 
— І. Зазворськнй, предс; Г. 
Біленький, кас; І. Федорах, скр. 

БРИДЖПОРТ, КОНИ.—Т-во 
Українська Січ Відд. 59 пові
домляє своїх членів, шя квар
тальні збори відбудуться в су
боту. 14-го квітня, в У. Н. До
мі під ч. 517 Галет вул., о год. 
7:30 веч. Взнвасться все член
ство прийти на час Будуть важ
ні справи до вирішення. Обо
в'язком кожного члена привести 
нового кандидата до Т-ва і Со
юзу. Взнвасться довжних чле
нів, щоб вирівняли свої довга 
цього місяця. — Управа. 

щ Р О З Ш У К И ; Щ 

ABBA ВПТВНЦЬКА 
275 0опо«£. Place, Bronx, Н. Y. 

пошукує кревних Михайла, Дво»* 
d • Аяну 4ІГНК, які в 1909 або* 
1910 виїхали з Теребовлі, Гали-^ 
явна. Пройїутїодати вістку. | 

Пошукую ЗАБАРСЬКОГО Mlv 
хала с. Ирснфа із села Залісся,. 
повіт Чортків, який живе в Амс- л 
рнці. Пошукує його сестра Ц&-.$ 
лжтяиа .'Лияинсьім. Відомості ^ 
проситься'слати на адресу. k 

MYCHA1LO KULCZYCKYJ ;• 
1118 N. Hoync Avenue TS 

Chicago 22, ІіШюіа > 

A R К A CO. 
48 East 7th Street 
New- York, N. Y. 

(OR 3-3550) 
має найбільший вивір 

ПИСАНОК. 

REAL ESTATE 

РАЧЕСТЕР, H. И. — C-BO 
Рож. Пресв. Богородиці, Відд. 
36 повідомляє свої членкині, що 
місячні збори відбудуться в не
ділю, 15-го квітня, о год. 4:30 
попол., в церковній залі. Про
симо прийти. Довгуючих напо
мннаеться вирівняти свої довга 
і приєднувати нових членкннь 
до С-ва і УНСоюзу. Е. Герула, 
предс; М. Шворц, кас; С. 
Гукька, секр. 

ГЕМТРАМК. МІНІ. — Т-во 
„Згода" Відд. 20 повідомляє 
членів, що квартальні збори 
відбудуться в неділю, 15-го 
квітня, о год. 2-ІЙ попол.. в Укр. 
Хаті прн Грейлінґ вул. Обов'яз
ком кожного члена прийти, бу
де звіт фін. секр. і контролі за 
З місяці. Члени, які мають своїх 
знайомих що ще не є членами 
УНСоюзу просимо привести їх 
і вписати. Кожний хто приєд
нає нового члена дістане наго
роду. — Дм. Білик, предс; Н. 
Триш, рек. секр. 

ДІТРОПТ, МІШ. — Відділ 
292 подає до відома своїм чле
нам, що квартальні збори від
будуться в неділю, 15-го квітня, 
о год. 1 :ЗО попол. в У. Н. До
мі прн МішіГан і Мартин вул. 
Проситься членів про численну 
участь на цих зборах. Кампанія 
за приєднуванням нових членів 
продовжена до кінця червня, 
тому проситься всіх членів, щоб 
вписували до Союзу своїх ді
тей і знайомих, щоби відділ ви
повнив призначену квоту і тим 
причинився до зросту УНСою
зу. — А. Повшок. предс; П. 
Федик, фін. секр.; М. Ціко, кас; 
Д. Дубрівинй, рек. секр. 

ДОКІЯ ГУМЕЯНА 

МАНА 
{щкдва повіст* в «жттв від* 

eoaercucol ІатеойґевцШ 
ЦІНА $LM 

Замовляти в аиигвраї 
„Свободи" ва адресуі 

"SVOBODA" . 
Р. О. BOX 346, 

JERSEY CITY З, N. J. 

Ол. Непрнцькяй-
Грановськнй: 

ІСКРИ ВІРИ 
Поезії, том 5 

Ціна $1.50. 
Замовляти: 

SVOBODA 
81-83 Grand S t (Box 346) 

Jersey City 3 , N. J. 

М А Р І Я 
УЛАОА САМЧУКА 

про геройство 1 страждання у-
краівської жінки. Кілька видань 
твору свідчать про Його yaxU 
у читачів. 

Щиа $&•*. 
Замовляйте: 

SVOBODA 
83 Grand SL, Jersey City 8. N ,\ 

Посмертні Згадки 
КАТЕПІНА БАИДРОВСЬКА, 

довголітня членна Б-ва їм. Т. 
Шевченка Відд. 115 УНСою
зу в Кентоя, Огайо, померла 
-'0-го березня 1956 p., в 62 р. 
життя. Покійна народилась в 
Зах. Україні. В члени УНСо
юзу вступила 1933 р. Поли
шила в жалобі мужа Антона 
і трьох вихованців Посяфа, I-
ваиа та Юлію Із родини Ску
бик. Похорон відбувся 24-го 
березня з дому до церкви св. 
о. Мнколая, а відтак на цвин
тар МекВінлей. — В. їй П.! 

П. Бабич, секр. 

КАТЕРИНА БСДЖИК, довго
літня членка В-ва ся, Ап. 
Петра 1 Павла Відд. 102 УН 
Союзу в Клівленд, О., помер
ла по довгій недузі 21-го бе
резня 1956 р. в 65 році життя. 
Покійна походила зі села Бі
ли ч. пов. Старий Сам бір, Га
личина, До Союзу вступила в 
1926 р. Полишили в смутку 
сяиїв Івана І Николу 1 дочку 
Анастазію Петрович. Похорон 
відбувся 24-го березня з укр. 
грек.-кат. церкви св. Ап. Пе
тра І Павла W. 7th- Тлінні ос
танки поховано на цвинтарі 
св. Ап. Петра І Павла в Пар
на, Огайо. — В їй П.! 

Н. Бобечко, секр. 

МУСЙЇ6 ПРОДАТИ і 
ДВА ДОМИ 

Власник виїжджає ва другу 
сторону Eajst River для свіжого 

1 хоЯрДного воздуху. 
1) 6-родщшбй дім 
1) 4-роднііяяй дім з 2 склепами; 
Близько церкви, школи, комуні-̂  
каці! і всіх вигод. Пишіть до 
власника, , . t 
48-10 Astoria Blvd. L. I. City 3, 

' N. Y. 
CErJTllREACH, L. L J 

Нові 4 ,великі кімнати —. 
, • 55x100 \ 

Все огорожене. Велике „ п а -
тіо". Місце на авто. Цілко* 
вито відокремлено. Д о г і д н а 
до центру склепів. $53.0й 
місячно, 

ED 4-5444 ED 3-0436 І 
- • 

І BUSINjES^ OPPORTUNITY Ш 

НА П Р О Д А Ж : 
Добра народа — тільки 52,800 

ЛАНЧОНЕТА — *• 
,ІКЕНДи СТОР" ч 

41 Ave. "ft (між 8-4 вулицемТ 
NfiWYORK,N. Y. ' v 

фф*++ФФ+іФЩР*0+»»+4 

КУПУЙТЕ НОВУ ПОВІСТЬ 
В . Ч А П Л Е Н К А 

,Півтора Людського' 
Тема цовісті взята в часів 
революції.," 1917-20 рокіа на 
Україні, Автор подав тодішні 
події з веллпом драматизмом 
1 через те твір читається 8 

неабиякою ціїсавістю. 
Щяа 51-50. 

ЗамоВдевии а аалежитістм 
прошу слати ва адресу: 

„ S V O B O D A " 
P.O. Box 348, jersey City 9, N.J. 

Ly-twyn & Lytwy D 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ и р а І Чесна 
Оот Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
1RVINGT0N. N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 6-5555 

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

і Обслуг* чесна 1 найкраща 
ггтиц ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertake/ 

- 4 EmbaUner 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York City. . 

Telephone* ORamercy 7-7881 
1f+*»+**»+*++*»*»»»»+++»»»» М0І 

ПЕТРО ЯРЕМА 

Контрольована темпера. 
тура, Модерна кашгацн 

д о у ж и т к у даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
.Теі:гОЙсЬаи1 4-25S9 

•nij^Muiji&i- її.. t і 


