
ЗДА Є ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА 
ВОЛЮ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

МАЛИХ НАЦІЙ - ТВЕРДИТЬ 
АЙЗЕНГАВЕР 

Вашингтон. - Головним 
мотивом пресової конферен-
ції, відбутої през. Айзеигаге-
ром в середу дня 6 серпня ц. 
p., була справа відповідально-
сти З'сдннених Держав Аме-
рики за незалежність малих 
народів, де і коли б вона не 
була загрожева. „Ми віримо, 
що воля і принципи свободи 
с універсально неподільними 
— заявив ІІрезндент — і ко-
жен випадок загроження волі 
і незалежнрсти слабших на-
цін покладає на З'сд. Дер-
жави відповідальність за їх 
оборону й Америка мусить 
пробувати нести цю відпові-
дальність у свосму ж власно-
му інтересі." З часу заснуван-
ия Об'сднаних Націй ЗДА на-
магалися завжди поділяти цю 
відповідальність з цісю між-
народною установою, за вий-
нятком таких криз, як та, що 
привела до револьтн в Іраку, 
коли треба було діяти негай-
но і давати відповідь на за-
клик Ливану.в справі допо-
моѓв. Але і в цьому випад-
ку ЗДА сповістили зараз же 
Об'єднані Ниції, що вони го-
тові відкликати свої війська, 
як тільки ця світова організа-
ція почне позитивну акцію 
для охорони загрожених по-
середньою агресією народів. 
В дальшому підкреслив пре-
зидент Айзенгавер, що ЗДА 
ніколи не були і не с в опо-
знцїї до націоналізму інших 
народів і вважають його сут-
тсвим не тільки для себе, але 
і для інших. Доказ цього да-
лн ЗДА цього року, внзнаю-

и Об'єднану Арабську Рес-
публіку, створену Єгиптом і 
Сирією. 

. . ̂ Торкаючися, -ѓграли прппо-
нованої зустрічі на вершинах 
в рямцях Ради Безпеки ОН, 
як теж скликання Генераль-
ної Асамблеї ОН для розгля-
ду .справ Се`реднього Сходу, 
президент А'йзенгавер заявив, 
що ЗДА будуть . настоювати 
на найширшому обговоренні 
цих проблем : їхніх причин і 
що американська делегація в 
ОН є готова виступити з об-
винуваченням проти Совстсь-
кого Союзу, як агресора на 
Середньому. Сході. З'сдинені 
Держави Америки ніколи на 
протязі своєї історії не пробу-
вали здобути суверенности 
над іншими народами, ан: теж 
не намагалися підкорити со-
бі інші народи політично — 
чи збройною силою, чи еконо-
мічним тиском. Завжди і в 
усьому ЗДА виконували ро-
лю захисника слабих націй 

перед загрозами на їхню не-
залежність. З другого боку, 
Сонети можуть похвалитися 
великим рекордом в цьому на` 
прямќу, вже навіть після дру-
гої світової війни. Вони захо-
пили збройно всю Східкю Ев-
ропу і тримають її далі. На їх 
рахунок треба віднести теж 
посередні агресії в Північній 
Кореї, в Північному Вст-
намі та в інших частинах сві-
ту. Не зважаючи на те, що 
„посередню агресію" важко 
довести, ЗДА диспонують уже 
125 доказами такої совстської 
агресії на Середньому Сході. 
Наприкінці обговорення про-
блеми Середнього Сходу пре-
зидент Айзенгавер ствердив, 
що ЗДА готові вивести свої 
війська з Ливану, як тільки 
цього вимагатиме легальний 
уряд цієї країни. Щодо Гене-
рального Зібрання ОН, то 
справа участи його, як прези-
дента ЗДА, ще не вирішена, 
але якщо —буде треба, то він 
буде готовий поїхати до Ню 
Иорку. 

Презедент звернувся до сві-
ту праці і до підприємств, щоб 
домаганням збільшених заро-
бітќів і цін на товари не до-
помагали зростанню інфляції 
доляра. Подібні звернення 
робив Айзенгавер і на давні-
ших пресових конференціях, 
але тепер він зокрема підкре-
слив, що зорганізоване робіт-
ництво в першу чергу повин-
яо Дбати про вартість доляра, 
бо інфляція може обезцінн-
тя ті старечі пенсії, з яких 
мільйони робітників мають 
`кити Президент заявив, що 
підприємці не повинні підви-
щувати цін на товари, бо це 
може, довести до бунту. ПОНУП-
ців. яким спротивиться - ПО-
стійнп дорожнеча. Президент 
говорив про інфляцію у зв'яз-
ку зі збільшенням цін ив 
таль і деякі інші металі. Він 
пригадав свої давніші слова, 
ообітникн не повинні тішити-
ся тим. що дістають більше 
долярів, — коли їм збіль-
шать заробіток, — бо на 
старість вони не зможуть ви-
жити з тих пенсій, які їм 
будуть виплачувати в знеці-
неиинх долярах. ПІД час кон-
сЬеренції Президента. Палата 
Репрезентантів у х в а л и л а 
збільшити висоту постійного 
федерального заборгувания до 
285 більйонів долярів, а тнм-
часове федеральне заборгу-
вання може виносити 288біль-
йонів дол. Тимчасове заборгу-
вачня важне до 30-го червня 
1960 року. 

ФЮІАДЕЛФІЙСЬКИЙ ЕКЗАРХАТ ПЕРЕТВОРЕНО НА 
МИТРОПОЛІЮ УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ АМЕРИКИ. 

ВПРЕОСВ. КИР КОНСТАНТИН БОГАЧЕВСЬКИЙ 
НАЙМЕНОВАНИЙ МИТРОПОЛИТОМ 

N 
Президент підписав закон про реорганізацію 

оборони 
Вашингтон. — 6-го серпня 

президент Айзенгавер підпи-
сав закон про реорганізацію 
оборони, за який довший час 
велася боротьба в Конгресі. 
Це є компррмісовий закон, бог 
Конгрес не погодився на про-
позиції уряду, щоб сцентралі-
зувати оборону країни в РУ-
ках секретаря оборони, обме-
жуючи владу секретарів окре-
мих родів зброї. Президент 
закликав усіх, щоб діяли згі-
дно з новим законом. Прези-
дент звернув, увагу на той 
пункт в законі, згідно з яким 

Конгрес' може зміняти деякі 
зарядження уряду. Згідно з 
новим законом можна буде 
збільшити число пра`цівників 
в об'єднаному штабі для опе-
раційного і стратегічного пля-
нувапня з теперішніх' 210 до 
400 старшин. Мають бути 
створене нове становище ди-
ректора інженерського дослі-
ду, щоб сцентралізувати до-
сліди та причинитися до їх 
швидкого поступу. Презн-
дент заявив після підписання, 
що новий закон є великим 
кроком вперед в ділянці обо-
рони країни. 

В А М Е Р И Ц І 

Вашингтон. — Папа ПіЃ. 
ХП підніс український като-
лицький Екзархат Филадел-
фії до Митрополії, иаймену-
павши дотеперішнього Архн-
спнскопа того Екзархату. 
ВПреосвященного Кир Ков-
стантина Богачевського. Мн-
трополитом. Вістку про ці ва 
жлнві зміни в Українській 
Католицькій Церкві в ЗДА 
подав до публічного відома 
ВПреосв. Архнспнскоп Амле 
то Джіованні Чіконьяні. А-
постольський Нунцій в ЗДА, 
розсилаючи відповідне пов'. 
-юмлення до преси. У повідом 
пенні, призначеному до ті`` 
блікації 6-го серпня після 8-ї 
години рано, м. і. сказано: 

„Папа Пій XII підніс до 
панѓи Митрополії Апостоль-
"ЬКНІ'С Екзархат Фнладелфії. 
Юрисдикція провінції простя-
гасться на католиків візан-
тійського обряду, що походять 
з Галичини, району України. 
Фнладелфійській Спархії під-
пя гають всі такі католики, 
за виїмком тих, що живуть в 
Ню Иорку і НОВІЙ АНГЛІЇ. А-
ПОСТОЛЬСЬКНЙ Екзархат Стем-
форду, Ковн., ОХОПЛЮЄ ТИХ 
католиків візантійського об-
ряду, що походять з Галичи-
ни та живуть в Ню Иорку і 
Новій Англії. Екзархат відпо-
відас дісцезії. Митрополит мас 
деяку обмежену юрисдикцію 
над Екзархатом Стемфорду. 
Архнспнскоп Константин Бо-
гачевськийг, що був Апостоль-
ськнм Екзархом Фнладелфії, 
стає Митрополитом нової про-
вінції. Преосвященний Ам-
врозій Сенншин є Апбстольсь-
ким Екзархом Стемфорду -
Східніми католиками є ті, що 
визнають зверхність Папи, 
але мають відмінні від захід 
ньої, латинської Церквіѓ лі-
тургії, законя і обряди.'К'.ль-
кість католиків східнього об-
ряду в ЗДА нараховується на 
685,000. Велику більшість з 
того, біля 454.000 становлять 
рутенські католики, певна 
група, що походить із Схід-
ньої Европи. Вони мають сво-
їх власних єпископів, свяшен-
ників і церкви. Юрисдикцію 
над американськими ќатоли-
нами галицького походження 
мають Екзархії Фнладелфії і 
Стемфорду. Третя 

Митро п о лит 
Кир Константин Богачевськиіі 

ВПреосвященний Кир Кон-
стантни Богачевсьіаій, цовнй 
Мнт{)ополит українців като-
лнків в ЗДА, походить із ста-
рого священичого роду. На-
родився 17-го червня 1884-го 
року в Маняєві, в зборівсько-
му повіті в Західній Україні, 
де його батько о. Снльвестер, 
був парохом. Середню школу 
закінчив в Стрию, а теологі-
чні студії у Львові та Інсбру-
ку, де здобув диплом доктора 
теології. Священичі свячення 
дістав з рук Митрополита 
Шептнцького в січні 1909-го 
року. Займаючи різні парафі-
яльні пости в Галичині та пе-
режявшн на фронті страхіття 
першої світової війни, в якій 
здобув високі відзначення за 

Хрущов зазнав поразки в Пейпінґу 
Москва. — Чотириденні ; самій лінії йдуть відомості з 

тайні наради совєтської деле-! Варшави. Польська преса не-` 
гації на чолі з Нікітою Хру- Двозначно зміну становища 

я . . 'Хрущова щодо конференції 
щовнм в комуно-китайській ) н а^в е р ш н н а х щ р я м ц ^ х %асі-
столнці Пейпіно' наприкінці j д а н ь Р а д и Безпеки пояснила 
минулого тижня закінчились натиском збоку Мао Тсе-тун-
політичною поразкою Хрущо-' ѓа. Водночас польські комуиі-
ва — твердять закордонні об-j сти твердять, що в Пейпінґу 
серватори в Москві. Ця по- прийнято поважні постанови 
разка полягає в тому, що військового характеру. Хру-
Хрущов не сподівався зустрі- щов буцімто зобов'язався ви-
ти збоку Мао Тсе-тунґа таку слати до Китаю більшу кіль-
різку опозицію проти пропо- кість зброї, виключно з раке-
нованої раніше самим Хрущо- j тами. Звертають увагу, що 
вим конференції „на верши-j приїзд Хрущова до Пейпінґу 
нах" та ще більше — проти попередила одномісячна кон-
участи Хрущова на засіданні ференпДя 1,000 комуно-китай-
Ради Безпеки ОН. Зміну ста-іських військовиків, та що з 
новнща Хрущова в цій справі і Хрущовим приїхав, до Пей-
під натиском Мао Тсе-тунґа пінЃу маршал Маліновський, 
вважається публічним приз-;а з комуно-кнтайського боку 
нанням Хрущова до поразки, брав участь в нарадах також 
і це може мати дальші пова- китайський військовий міиіс-
жні наслідки на послаблення тер. Тому військові справи 
позиції Хрущова на Кремлі 
— твердять закордонні ко-
ментаторн в Москві. По цій І комуністи. 

-л 

грали в тих нарадах велику 
ролю — твердять польські 

ЗДА ПРЕДЛОЖАТЬ НА 0Н 
СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПЛЯН ДЛЯ 

СЕРЕДНЬОГО СХОДУ 

Нассер прийняв американського 
дипломата Морфі 

Каїро. — Президент З'сди- новище Нассера проявилося в 
неної Арабської Республіки ‚‚офіційному холоді", з яким 
Гамаль Абдель Нассер спер- узагалі прийнято в Каїро 
шу відкликав призначену на приїзд Роберта Морфі, дарма-
середу 6 серпня ц. р. зустріч що офіційно запрошено Його' 
з надзвичайним уповноваже- туди. Ніхто з єгипетського мі-
ним президента Айзенгавера ністерства закордонних справ 
на Середньому Сході, Робер- не вийшов йому назустріч на 
том Морфі, а швидко потім' летовище. Проте, відклнкан-

відвагу, теперішній МитропоЦоокликав `його й. америкаись- ня Нассером заловідженої ав-
кого амбасадора Раймонда діснціГ Морфі буцімто стріну-
Гейра на авдіснцію в йог"б"лось з критикою збоку нан-
лрнватному домі. Вщіспикан- ближчих співробітників Нас-
ня авдіснції Нассером було — сера та інших арабських пред-

крнлоіш нном перемиської І як, подають закордонні Wpec- j ставників. Морфі багатократ-
капітули та. парохом катедра- понденти — виявом пересер- но конферував був в Ливані 
.-ii.uiч церкви в Перемишлі.' дя Нассера з приводу двох'з новообраним президентом 
Після встановлення польської j подій: заяви Морфі в його Шегабои, як також з револю- j 
влади в Західній Україні, Кир j пресовій конференції перед ційними міністрами в Іраку. 

виїздом 
знає, коли американські вій-
ська будуть відтіль відклика-
ні, та вісткою про скликуван-
ня надзвичайної сесії Об'сдна-
инх Націй формально на під-

лнт Кир Константин був в 
1917-му році найменований 
віце-ректором Духовної Семі-
нарії у Львові ,а рік пізніше 

Об'єднані Нації. --- З'сди-
нсні Держави виступлять на 
-.іадзвнчайній Генеральній А-
замблеї Об'єднаних Націй, що 
— по всі вірогідності - - будр 
скликана на понеділок або 
вівторок наступного тижня, із 
широким стабілізаційним пля-
ном для Середнього Сходу. 
У ньому мас братися під ува-
гу однаково збереження по 
літичного статусу кво на Сі-
оедньому Сході, як теж широ-
ќі економічні засоби плн ````` І 
несення добробуту в середньр-
східніх країнах та підтрнман-
ня самостійної сќон...м...і, ..... 
країн. Про подробиці амсри-
канського нляну нічого ще ін-
аодасться, тільки підкреслю 
оться, що в американському 
інступі на Генеральнііі Асам-
5леї буде покладений менший 
чатиск на оскаржусання З'є-
інненої Арабської Рссп%-блі-
кн та Совстів в посередній а-
Гресії, а більший на потребу 
стабілізувати відносини на 
Середньому Сході. До такого j 
рішення дійшли керівні аме-І 
риканські чшшики — пишуть J 
газети — у зв'язку з внзнан-і 
ням Америкою революційного' 
уряду в Іраку. Визнавши той J 
уряд, ЗДА не можуть дальше 
офіційно підтримувати свій 
попередній закид, що револю-
ційннй переворот в Іраку був І 
ділом посередньої агресії. — 
Широкий плин Америки що-1 
до Середнього Сходу мас сто-' 
суватнсь також бодай частин- J 
ного розв'язання проблеми 
900,000 арабських втікачів в' 
Палестині, які від кругло де-1 

І сяти років живуть у нужді в 
ізраїльсько-арабськпх прикор-

і донних смугах і є одним із 
1 найповажніших джерел се-

педиьо - східнього ферменті'. 
Рада Безпеки ОН була скли-
кана на четвер 6 серпня, але 
тому, що однаково ЗДА, як 
Совсти заповіли, що вони де-
т о змінять свої резолюції з 
IS липня ц. р. щодо скликан-
ня надзвичайної сесії Об'сдна-
нпх Нащ'й, то не виключа-
лось, що голосі`твання відбу-
ІРТЬСЯ щойно нпртупного дня, 
ч п'ятницю. Щоб дати змогу 
міністрам закордонних справ 
прибути на сесію, вона не змо-
же відбутись перед понеділ-
ком наступного тижня, а то й 
трохи пізніше. Сам геиераль-
нпй секретар ОН Гаммер-
ополд с, буцім-то. проти рап-
т шого скликування сесії, бо 
пін хотів би. щоб вона була 
по суті підготовлена і не пе-
потворилась знову тільки у 
ihopvM взаємних східньо-за-
хідпіх ос?саржснь та в трибу-
HV для внголошузання доп-
железннх промов. У справі 
скликання надзвичайної се-
сП ОН ніхто на Раді Везпе-
кн не може стосувати права 
..нета". бо це питання проце-
дуральної натури. Тому для 
ПГ)ПЙПЯТТЯ рішепня в цій 
справі досить 7 голосів. Хоча 
за відомостями з Лондону і 
Парижу однаково в англійсь-
ких, як французьких керів-
ннх політичних колах прий-
няТо вістку, що однаково СС-
СР як ЗДА будуть домагати-
ся надзвичайної сесії Об'сд-
наних Націй, хоча прийнято 
там ту вістку без ніякого ен-
тузіязму, проте обидві ці дер-

жавн підтримають становище 
ЗДА. В західніх європейських 

, столицях не вірять в успіхи 
нарад Генеральної Асамблеї 

І для справи миру і. спокою на 
Сспедньому Сході. v 

Константин зазнав багато по-
невірянь, включно з в'язни-
цею і табором інтернованих в 
ославленім Домбю. В травні 
1924-го року Кнр Константин 
був висвяченнЃі в Римі на 
єпископа, а 15-го серпня то-!стані підтриманої Америкою 
го ж року приїхав кораблем j скарги Ливану проти З'сдине-

Екзархія. і „Мавританія" до З'сдинених ; ної Арабської Республіки. 
Пнтсбу рська, є для католиків; Держав Америки. В біографії j Нассер — твердять закордон-
русннського, м а д я рського. нового Митрополита зверта-1 ні обсерватори в Єгипті — 
словацького і хорватського' сться увагу на його велику (занепокоєний збільшуванням 
походження. Піднесення Фи- енергію, трудолюбивість та' військової сили ЗДА в Лива-
ладелфійського Екзархату до на беззастережну відданість ні. Він поважно підозріває, 
Митрополії є признанням збі- повіреним йому справам. Вже Що ЗДА хочуть заатакуватн 
льшуваної важливостн цього під час своєї праці в Україні; Єгипет, щоб знищити режим 
обряду . . . " Обидва Екзархи, і Кнр Константин віддавав по-^ Нассера. Це недовірливе ста-
Кир Константин і Кир Амвро- за Церквою, найбільше уваги 
зій виїхали літаком в неділю справі виховання і шкільииц-
27-го липня до Риму, а звід-. тва, продовжуючи її ще з 
тіля до Люрду, де 4-го серп- більшою енергією на становн-
ня відбувався „Український; щі архипастиря українців ка-
День". ітолнків в Америці. 

з Ливану, що він не'тому Нассер викликав зднву-

Укр аїнські пластуни в Іст Четгем відзначають 
40-річчя Української Державности 

Ню Иорк. — Українські жави. У програму входитн-
пластові юнаки і новаки, що муть пластові теренові і спор-
відбувають цього року 
пластові табори на Пласто 

свої `'08' змагання, гри, як теж 
'окрема святочна ватра, що 
j відбудеться в суботу 9-го сер-

вій Оселі в Іст Четгем, Н. И., п н я ц р у в е ч е р і . Команду-
влаштовують в днях 9 і 10 вання таборів сподівається на 
серпня ц. р. День Пластуна ці дні, зокрема па ватру при-
із програмою, .присвяченою буття батьків пластової мо-
40-річчю проголошення Не- лоді і численних гостей — 
залежності! Української Дер- приятелів Пласту. 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
9 148 українських втікачів 

з Югославії заресструвало досі 
Українське Центральне Допомо-
гове Об'єднання в Австрії (УЦ-
ДОА). В загальній кількості 
втікачів з Югославії, що внно-
сить 6.779 осів, українців ма-
ло б бути яких 7%. І3 зарес-
строваних 148 осіб в 1957 році 
виїхало до інпгах країн світу 
45 осіб і в пепшоиу півріччі 
1958 року 55 осіб. На день ЗО. 
червня ц. р. в Австрії перебу-
вало ще 48 українців із Юго-
славіі, з того 32 в таборах і 16 
на праці в селян або в індус-
трії. За професією всі ці втікачі 
ремісники та селяни, віком між 
18 і 42 роками. 

Џ Організація Д є р ж явного 
Відродження України (ОДВХ) 
у ЗДА відбуде в днях ЗО і 31-го 
ссопня та 1-го вересня ц. p., 
свій щорічний звичайний з'їзд 

разом із своїми братніми орга-
нізаціямн Українським Золотиѓ 
Хрестом, Молодими Українсь-
кнми Націоналістами і „Зяре-
вом". З'їзд відбудеться u Осел` 
ім. О. Ольжнча в Лігайтон 
Пснснлвенія. 

Ф З'їзд організація Укрпїись-
коі Молоді у Франції (ОУМу-
Ф) відбудеться в п'ятницю дня 
15-чо серпня и. p.. в Шато до 
Рюе, деп Об. У програмі з'їзду 
вибір нової управи й устійнен-

: ня нового лл'яну праці. 
Ш Готшо річинцю свого наро-

дж(міпя відзначуѓ в Аргентині 
.українець Арсен Паріквача, ро-
Ідом із Волині. Він прибув до 
Аргентини у молодому `віці ft 

‚замешкав у`Ріо Колор`адо. 100-
(літній дідусь почувається яло-
'рово, сам доглядає свої випни-
т і та понад 200 пнів пасіки. 

вання своєю поведінкою.' 
Отож він швидко після сво-
го першого гнівного жесту —! 
запросив Морфі й Гей()а до 
себе. З єгипетського боку в' 
цій нараді взяли участь мі-. 
ністер закордонних справ д-р 
Махмуд Фавзі та міністер Са- j 
брќ Нассер буцімто иастою-
вав на якнайшвидше відкли-
кання військ з Ливану, а 
Морфі з свого боку з'ясову-
вав становище ЗДА, яке про-
диктувало вислати туди вій-
ська і покищо їх там затрн-
мати. 

Франція й Ізраїль узгіднюють політику 
на Середнім Сході 

Париж. — Ізраїльський мі-
ністер закордон, справ Голда 
Маср прибула до Парижу й 
перевела довгі наради з пре-
м'сром ген. де Голем та фран-
цузькнм міністром закордон-
них справ Морісои Ќу в де 
Мурвілем. Наприкінці нарад 
іприлюднено комунікат, в я-
чому стверджено, що Франція 
-'і Ізраїль бажають миру і ста-
більностн відносин на Серед-
чьому Сході. За пресовими 
твердженнями — відносини 
на Середньому Сході були го-
ловною темою тих розмов, 

при чому Ґольда Маєр бу-
иім-то з'ясувала французьким 
державним мужам острах із-
раїльського уряду перед агре-
сисною політикою сгипетсько-
го президента Ґамаля Нассе-
ра. Франція завжди була най-
вірнішою покровителькою Із-
раїлю та головним джерелом 
військового постачання. Фран-
цузи стоять на становищ:, що 
Ізраїль — єдина демократич-
на держава на Середньому 
Сході з найсильнішою армією 
і тому західні держави повнн-
ні підтримувати Ізраїль. 

Доллес і Кубічек погодилися на конференцію 
президентів американських держав 

Бразилія, Бразилія. — 6-го 
серпня державний секретар 
Джан Фостер Доллес і пре-
зидент Хусцеліно Кубічек по-
годилнсь на те,, щоб склика-
ти конференцію президентів 
американських держав, щоб 
на ній скласти програму еко-
номічного розвитку країн Се-
оедущої і Південної Америки. 

І Остання така конференція бу-
ла 21-го липня 1956 року в 
Панамі. Це -рішення вважа-

'юл`ь за головну ціль дводен-
ноі візити Доллеса в Бразп-
лії. В найближчому часі від-
будется у Вашингтоні нарада 
амбасадорів 21-ої латинської 

американської держави разом 
із Доллесом і ця нарада бу-
де підготовчим комітетом для 
організації конференції пре-
зндентів держав. Доллес ќон` 
ферував із Кубічеком в Ріо 
де Жанейро, а після того був 
на прийняттю в америкаись-
кій торговельній палаті в 
Бразилії. Після прийняття 
Доллес відлетів до новобудо-
ваної столиці Бразилійської 
Республіки Бразилії, звідки 
відлетів до Вашингтону. За-
плянована конференція пре-
зидентів американських дер-
жав мас на цілі боротьбу про-
ти убозтва в Півд. Америці. 

j В Іраку почались політичні судові процеси 
Багдад. — У Багдаді в'д- j криївки. Юрба вбила Нуні ес-

буг.ся в минулиЃ; вівторок пер- j Саіда і ту жінку. Військовий 
ший судовий проце'с проти .суд засудив 5-ох арабів і дві 
прихильників i if редгкїволю- арабки на п'язннчні кари від 
ційного режиму. Судили сім (року до п'ять років за доцо-
осіб, за поміч яку ВОНИ дали, могу, яку вони давали старо-
прем'срові передреволюційно- ' му прем'єрові в його иамаган-
го уряду Нурі ес-Саідові, ко- ні скрнтнся перед змовника-
ли він утік перед змовника- ми та ісовсю владою, що прий-
ми з свого дому вніч на М-го шла в Іраку пнаслідку пере-
лнпня та старався скрнтнся у пороту. Заповіджено суд над 
приятелів. В день пізніше ви- численними міністрами Й уря-
падково розпізнана .старого; долцями даинього режиму, які 
прем'єра, як він, переодягне-. перебувають у в'язниці. Вночі 
ний за жінку, ішов вулицею' на 14-го липня вбито коло 
у товаристві дружини свого 200 осіб, в тому числі 12-ох 
приятеля, u домі якого ночу- членів королівської модний із 
вав, щоб перейти до іншої королем Фейсплем II на чолі. 

В Альжирі готовляться до виборів 
Альжир. Ф р а н ц узька 

адміністрація в Альжирі прн-
готовляс перший тамошній 
плебісцит, який мас відбути-
-я, як один із проявів :іаиові-
чжсної де Голем рівпбстн між 
альжнрськими мусульманами 
та європейцями. Офіційно про-
голошено, що заресструволо-
ся до голосуваннл 3,302,000 
альжирців, але скільки між 
ними мусульман та скільки 
європейців не сказано.Тіль-
кн щодо самого міста Альжи-
оу сказано, що заресструпа-
лось там 104.200 мусульман 
і 25.Я64 елропейців. ПлебІс-
днт мас. відбутись над рсфор-
мою французької конституціТ 
наприкінці вересня ц. p., аба 

в жолтні. Чи, крім конститу-
ційного проекту альжнрці ма-. 
тнмуть до вибору ще якісь ін-
ш: пнтаіпія - - не відомо. Ко-
иандапт французьких військ 
р Альжирі генерал Салян зя-
повів Через радіо і телевізю, 
що французькі збройні сили в 
Альжирі запевнять спокій і 
безпеку під час голосування. 
Реєстрація голосуючих відбу-
бувалася від 7 липня до 5-го 
серпня ц. р. Альжир мас круг-
ло 9,500.000 населення, в то-
му числі півтори мільйона ев-
ропейців, а коло 8 мільйонв 
мусульман. Альжнрські наці-
оналісти виступають за бой-
кот того плебісциту, як проти 
схвалювання ф р а нцузького 
володіння в Альжирі. 

У С В І Т І 
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ОН ЗАМІСТЬ КОНФЕРЕНЦІЇ НА 
ВЕРШИНАХ 

Нота Нікітн Хрущова з минулого вівтірка 5 Ц. м. і та-
вить хрестик на всі комбінації` зі скликанням конференці'ї 
голів урядів чи то поза Об'єднаними Націями, чи на терені 
ОН в рямках Ради Безпеки. Як твердить Джеймс Реетон в 
,JHw Иорк Таймсі" цс перше совстськс „нст", що його 
стрінули у Ваиіингтоиі з вдоволенням. Хрущов хотів вма-
псврувати Захід у таку конференцію „на вершинах", яку 
бажав собі давно: без ніякої попередньої підготови. із те-
мою нарад, звуженою до совстськнх оскаржень щодо „аґре-
сІГ' ЗДА й' Англії в Ливані і Йорданії, з участю „невтраль-
ного" прем'єра Індії Неру, який висловився проти американ-
сько-аиглінської акції на Середньому Сході, і генерального 
секретаря ОН Гаммсршилда, який зайняв був приємне для 
Сопстів становище в справі Ливану, запевняючи в своєму 
офіційному звіті, що там „нема масової інфільтрації". З'єдн-
иені Держави такої конференції не хотіли, але, щоб піти на-
зустріч англійському урядові, який має труднощі з своїми 
.‚співіснувальннмн" соціялістамн, погодилися на концепцію 
перевести засідання Ради Безпеки ОН з участю голів уря-
дів, при чому Рада Безпеки мала б сама вирішити, кого за-
проснти з-поза своїх членів і де відбути конференцію — в 
Ню Порќу чи в Европі. Хрущов спершу па це погодѓќувався. 
Потім змінив свій; становище, але комунікат ТАСС'у відра-
зу заперечив, начебто він спротивився тій концепції. Щой-
но 5-го серпня Хрущов виразно заявився проти Ради Бсз-
пеки і підтримав думку про відклик до Генеральної Асам-
блеі Об'єднаних Націй. 

Остання нота Хрущова викликає рефлексі! двоякого ха : 
рактеру: про гру Совстів та про практичні наслідки для мн-
ру на Середньому Сході від нових дебатів на Генеральній 
Асамблеї. Що стосується тактики, то вона в цьому випадку 
— як загально твердять західні коментатори — сформува-
лаеь під натиском Пейпінгу. Вже й раніше Моѓќва зірвала 
розмови Громика з західніми амбасадорамн в Москві, що 
підготовляли конференцію „на вершинах", бо Мао Тсе-тунґ 
ніби не бажав, щоб ота нова вершинна конференція відбула-
ся без його, „китайського Леніна", участи. Ще більше,— 
запевняють західні кореспонденти — не сподобалась Мао 
Тсе-тунґові пропозиція Хрущова, щоб На вершинній конфе-
ренції видатну ролю грав Неру, а не він. Принципове ста-
новнще комуністичного Китаю ніби такс, що не можна роз-
в'язувати жадної великої міжнародної проблеми без його 
активної співучасте. Отож конференція Ради Безпеки з учас-
тю голів урядів вже цілком була не до смаку китайським 
комуністам, бо в Раді Безпеки засідає, як один із 5-ох пос-
тінних членів із правом ,;вета" — національний Китай. Хоч 
особиста присутність на засіданні Ради Безпеки Чіянг Кай-
шека була мало ймовірною, проте теоретично така можли-
вість існувала. Мао Тсе-тунґ не міг допустити, щоб Нікіта 
Хрущов засідав за одним столом' з ЧІянґ Кай-шеком, без 
нього, Мао Тсе-тунга. 

Трудно твердити з певністю, що зреферовані західні 
коментарі піН) причини звороту в совстській тактиці на ІООГѓ 
правдиві, але вони звучать логічно. Совєтам ніколи не зале-
жало й не залежить на сутній полагоді будь-якої поважної 
міжлародої справи, на дійсному конструктивному компромі-
сі й на стабілізації мину. Коли останні дві ноти Анзенгаве-
ра виявили ясно, що Рада Безпеки не стане тереном одно-
бічної совстської пропаганди, І що совстські обвинувачення 
стрівуться з сильнішими контробвннувачеянямн, то — під 
натиском чи й без натиску Китаю — Хрущов зрікся цієї 
комбінації на користь іншої: здобути ще більшу пропаґан-
дивну трибуну, на ще більшому форумі Генеральної Асам-
блеї ОН. Для самої справи", практично, це має також дуже 
кволі вигляди. Американська резолюція з IS липня ц. р. в 
справі скликання Генеральної Асамблеї поклнкусться на 
скаргу Ливану проти агресії збоку Об'єднаної Арабської 
Республіки і заповідає зголошеннп „відповідних пропозицій" 
щодо встановлення там миру. Совстська резолюція з того 
самого дня говорить тільки про збройну інтервенцію ЗДА в 
Ливані. Кожна резолюція на Генеральній Асамблеї мусить 
мати щонайменше дві третини голосів, себто 54. У дуже ие-
зручній ситуації опиниться тепер 28-членннй азійсько- аф-
рнканськии бльок. Існують % поважні сумніви, чи перейде 

ЗАЛИШКИ ІЗОЛЯЦІОНІЗМУ В КОНГРЕСІ ПРОКЛЯТТЯ ЗЛОГО ЧИНУ 
Добрий знавець конгрс- „тепер не можна бути ізоля- один із найстарших і най- шовінізм у п е р едвоєнню 

сових відносин І співробітник щоністом", що він є „націона- більших польських щодении- Польщі. Але чи можна поду-
Ню Иорк Танмсу Джан Б. ліст", але постійно від 195Q ків у ЗДА „Америка-Бхо", мати, щоб після вбивства Т. 

jSS.^Si2!ILSSL ?, Х ^ Р 0 К У ВІН г о л о с у с .ПР0ТИ в с Ь с Що виходить у Толідо. Огайо, Голувки чн міністра Пєраць-
законоп росќті в, які мають за надрукував в числі з 29 чер-. кого виќпнено з батьківської педія", що цього року від-
ціль скріпити й поширити і в н я ц_ р статтю в справі уќ- землі населення хоч би й од-{значас 190-ліття від дня сво-
зв'язки ЗДА із закордоном. І раїкців у Польщі, що її тре- ного повіту. За смерть ген. сї появи та 15-ліття її афілія-
Він навіть проти того, щоб ка визнати справжнім „білим Свсрчевського, що її спричи- ції із Шикаґівським універ-

шукав ізоляціоністів У Кон 
Гресі, то не знайшов би їх, бо 
кожний сенатор чн конґрес-
мсн ‚який голосус проти за-
конопросктів про допомогу 
закордонові або проти повно-
властей для Президента змсн-
шувати митні тарифи, рішуче 
протестўе, коли зараховують 
його до ізоляціоністів. Тепер 
ніхто не хоче виступати під 
прапором ізоляціонізму, до 
якого признавалося стільки 
членів Конгресу в 20-их і 30-
нх роках. „Ізоляціонізм" — 
цс негарне слово в Конгресі, 
а проте с чимало сенаторів і 
конгресменів, які працюють 
для ізоляціонізму, хоч і на-
знвають себе „націоналіста-
мн" або „протекціоналіста-
ми"; деякі з них діють без 
жадної етикети, голосуючи 
проти всякої допомоги закор-
донові тільки тому, що це ко-
шгус грошей. 

Оці всі різношерсті ізоля-
ціоністи в законодатнін час-
тині уряду заслабі на тс, щоб 
іти слідами своїх впливових 
попередників із 20-их і 30-их 
років, які виступали проти 
членства ЗДА в Лізі Націй та 
Міжнародному Суді, проти об-
ннження митних тариф від 
імпорту. Але вони мають на-
стільки впливів, що МОЖІТЬ 

ПРОДАЖ „БРИТІЙСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ" 
На світовому книжковому 

ринку друге місце щодо про-
дажу, після Біблії, займає 24-
томова „Брнтійська Енцикло-

ЗДА мали будь-які зв'язки з ' К р У К 0 М " М І Ж статтями на цю нив якийсь український пар- ситетом. Свій небувалий ус-
Швиічно-Атлантінським 06o-jTcMy в польській пресі. Стат- тизанськнй відділ, заплатило піх завдячує ця книга-веле-
ронннм Пактом (НАТО). Між ТЯ П. Н. ((КЛОПОТИ режиму з'100,000, а згідно з іншою' 
безіменними ізоляціоністами виселеними лемками" прис-І оцінкою навіть 150,000 укра-
с й такі, які ще й нині хо- вячена ситуації українських' їнців. Бо ж виселено україн-
чуть зробити з західньої п і в - ! л с м к 1 в у Польщі, і автор її 
кулі „фортецю Америку", І Станіслав Лопіцький визна-
щоб тільки її обороняти, не ч а с переведене комуністичним 
дбаючи, що діється в світі. {рсжИмом у 1947 році масове 

Ізоляціоністи в Конгресі 
висту`пають і проти взаємного 
торговельного пакту 1934-го 
року, стараючись якнайбіль-
ше його обмежити, а то й зов-
сім зліквідувати. Сенатор 
Джордж В. Мслон із Невадн 

виселення українців з їх рід-
ннх земель, як огндннй акт, 
пляму на сторінках Історії 
Польщі. 

„Однією з найтяжчих проб-
лем, що стоїть перед сьогодні-
шнім режимом у Польщі, — 

навіть заявив: „Дозвольте. п н ш е Станіслав Лопіцький — 
щоб уже скінчився той нес- с справа виселених лемків. 

Протягом останніх двох років лавини пакт". Старий ізбля-
ціоніст с е н атор-республіка-
нець Генрі С. Дворшак пере-
конаннй в тому, що торго-

про це в краю можна гово-
рити н писати. Щобільше, 
пробують там навіть напра-

вельннй договір із закордон- БИТИ зло. Але нѓ правляѓча 
ними державами спричинив к л и ш в Польщі, ні польське 
труднощі американській ко-1j суспільство не усвідомлюють 
пальняній індустрії,, але не с обі в усій повноті шкоди, що 
признається до свого ізоляці-. п- спричинили ті огидні масо-
онізму, кажучи: „Я зовсім не в і переселення. Виселено лю-
протн торгівлі з закордоном,'дність. що сторіччями жила 
але я за таку торгівлю, яка,спокійно разом з поляками 
не дискримінувала б наших „ід Карпатами. Безпосереднім 
власних громадян" Сенатор приводом до вигнання Цісї.ТОді заборонені. А з тих. що 
Толмедж заявив: „Тільки їді-.людности був факт, що 11 знали про це, дехто не розу-

зменшити допомогу закордо-joT може бути проти зовніш- років тому коло Балигороду' М І 8 j н е усвідомлював собі 
нові на яких 20 відсотків і‡ньої торгівлі", але одночас- згинув комуністичний гене- моральноі сторінки справи", 
добитися, щоб у законопроект но додав, що „текстильний. р а л Вальтер Свсрчевський. І VT^vnMRIir„ спайності поль 
про торгівлю з закордоном промисл в Джорджії загроже- негайно після того в квітні' . „ " „ І І ^ Ї ^ ? К П Г Т їиігпиіа" 
були введені деякі обмежся- ннй дешевим імпортом з Яйо- 1947 року опрацьовано у Вар- " ' ^ I z „ „ , „ 1 ^ „п " і 
ня як і ЗВ'ЯЗУЮТЬ nvKH П п о - ' м і ї " . „ „ „ : „ „ „ " І..Гг п - А„ „ ї_ МУ- ^вгоР ПРИХОДИТЬ ДО ВНС-

ців не тільки з Карпат, але 
також з околиць Любачева і 
Грубешова". 

Далі автор статті дуже рі-
шуче виступає проти масових 
репресій, стверджуючи, що ці 
„репресії проти людности. 
якій не доказано ніякої вини, 
викликають поважні застере-
ження навіть тоді, коли їх 
стосують виключно в місце-
вості, в якій доконано атента-
ту. Але чи ж за те, що під 
Балигородом згинув генерал 
Свсрчевський, мають відпові-
датн села, віддалені на сто чн 
на двісті кілометрів. В морі 
ґвалтів і злочинів, що їх до-
ковувано в Польщі в довгу 
добу „сталінізму", никинення 
лемків не викликало особлн-
вого враження; більшість на-
селонн'я його майже не спо-
стерегла. Пресі не вільно бу-
ло про це писати, подорожі 
до прикордонних смуг були 

тень двом факторам: знаме-
ннтому й щоіжз кращому ре-
даґуванию матеріялу та ори-
гінальннм методам продажу, 
в кожному десятилітті прис-
тосовуваному до обставин 
життя. Видавці не жаліють 
грошей, щоб дати щораз кра-
ще видання. Наприклад, ос-
таннс видання 1957 року ко-
штувало 61 мільйон долярів-
Протягом вісімнадцяти ро-
ків штаб науковців упоряд-
ковував новий матеріал, май-
же кожного року доповнюю-
чи його найновішими досяг-
неииями й змінами в усіх ді-

ОДНОМу З ТОМІВ' ‚)Бритійськоі 
Енциклопедії".. Американські 
видавці негайно знищили ці-
лий „заокеаноькнй" наклад, 
так що сьогодні залишилось 
тільки шість отих „проскри-
бованих" примірників. Перше 
заокеанське 'видання енцн-
клопедії появилося у 1897 р. 
в Лондоні, але хоч як багато 
тодішніх британських вндав-
ництв намагалося стати її 
співвидавцями, ця честь при-
пала лнще відомому й по-сьо-
годні найповажнішому ан-
глійському видавництву в 
Лондоні, що вндас щоденник 
„Ди Тайме"! .̂ Тільки під фір-
мою цього світового засягу 
часопису стала появлятися 
„Брнтійська Енциклопедія" в 
Англії. 

190 років тому появилось І 
по наші дні жив'е гасло: „по-
дивись до „Брнтійської Ен-
циклопедії", аќ хочеш мати 
автентичну й ‚найкращу ін-

лянках життя й творчости формацію". Дн іюдас бостон-
люднни. Найновіше видання Ськнй щоденник ,Дн Кри-
мас понад чотири мільйони щ е н саснс Мбнітор", і тепер, 
нових слів та 1,298 нових в д о б і , . ^ ^ 3 ^ атома та су-

ня, які зв'язують руки Пре 
зидента. Згідно з бажаннями 
ізоляціоністів деколи голосу-
ють і такі впливові особи як 
провідинќ республіканців у 
Сенаті сен. Вільям Ф. Нов-
лснд, голова Політичної Рес-
публіканської Комісії сен. 
Стайлес Бриджес або голова 
Правничої Комісії сенатор де-
мократ Джеймс Істленд чи 
голова Фінансової Комісії се-
натор Гаррі Ф. Бнрд. Вони не 
є прихильниками ізоляціоніз-
му, але з мотивів ощадности 
виступають проти збільшення 
федеральних видатків ,в то-
му числі й проти видатків 
для закордону, спричиняючи 
тим охолодження відносин 
між ЗДА і вільним світом. 

І так, недавно в Сенаті за 
з а к о н о п р о е к т про допо-
могу закордонові голосувало 
51 сенаторів, а проти — тіпь-
ки 17. Але до цього числа 
треба додати 8-ох сенаторів, 
які виступали проти законо-
проекту, але не були присут-
ні під час голосування, і ще 
трьох, так що проти проекту 
було аж 28 сенаторів. Цей 
законопроект здобув у Иала-
ті Репрезентантів 259 голосів 
(проти — 134), в тому числі 
аж 58 демократів, які звичай-
но голосують за допомогу за-
кордонові. 

„Неоізоляціоністи" добре 
знають, що не можна завєр-
нути назад ані календаря, ані 
годинника, але вони, старають-
ся зробити ...все, що можуть, 
для ізоляції своєї країни. „Не-
оізоляціоністи" знають, що 
ЗДА не можуть бути тепер 
відокремленим від світу ост-
ровом, як це було ще навіть 

нії". І шаві плян акції „В", або ма-
Оці неоізоляціоністи, або сових виселень. Кільканад-

як вони самі себе називають цять (насправді — кількаде-
..американські націоналісти" і сят.— ОР) тисяч родин заг-
погоджуються на те, щоб нано до різних таборів. . . 
ЗДА підтримували такі дер-j Згодом розселено їх по різ-
жави як Південна Корея, ;ннх теренах. Мабуть чн не 
Формоза і Туреччина, які лс-168,000 живе у Вольштинсько-
жать на периферії СССР і, в,му восвідстві. їхні давні осе-
разі вибуху нової війни, на-,лі в Бескидах знищено", 
певно воюватимуть проти CC-J На думку автора, „відпові-

дальність за цю наскрізь шкі-

Існують. поважні 
американська резолюція про`створення міжнародної поліції 
для Ливану, чи сопєтська - - проти акції ЗДА її Англії в Лн-Іп'Д ч а с ДРУГОЇ війни. А про-
вані і Порданії. Ймовірно, в протоколах Об'єднаних Націй тс. вони голосують проти то-
появиться нова пайка промов. Передача справи Середнього 
Сходу Генеральній Асамблеї ОН ніби збільшує повагу тієї 
установи. Але по суті ледве чн Об'єднані Нації здобудуть 
собі поважний капітал, бо вони нездібні вжити таких рішу-

го, щоб ЗДА підтримували 
своїх союзників, які долома-
гають у боротьбі проти сві-
тового комунізму. Сеяатор-ре-

чих засобів — не словом, а ділом — проти совстської пенс- j спубліканець Вільям Джсн-

ють важливість для ЗДА кра-
їн НАТО, вважаючи, що дея-
кі з них „побудовані на піс-
ку". 

Сенатор Мслон висловився 
ясно: „Ми не зможемо оборо-
нятн свої бази в Азії і Евро-
п і . . . 15 більйонів доларів мо-
жна було б заощадити, якби, 
ми залишили свої плянн обб' 
рони чужих держав і стри-
мали їм допомогу". Невдачі 
Заходу в районі Середземного 
моря, на Середньому Сході і 
в ІІівденно-Східнііі Азії тіль 
ки скріплюють становище ізо. 
ляціоністів, які кажуть, що 
краще було б підтримувати 
країни Латинської Америки І 
таким чином скріплювати да-
вню доктрину Монро „модер-
ним способом". 

Деякі З ТИХ ПОЛІТИКІВ щн-
ро вважають себе за вояків, 
які б'ються в ар'єргарді доб-
рої справи (сен. Дженнер), 
інші уявляють себе провіднн-
камн відродженого амсрнкан-
ського націоналізму. Але і ті 
й.ті вірять, що вони віддзср-
калюють думкіг своїх _вибор-
ців. 

Треба згадати також про 
зріст промислового протекці-

дливу акцію падає на комуні-
стнчннй режим. Москва нака-
зувала переселити лемків д,о 
СССР у роках 1945-48, але 
доля лемків була внутріиі-
ньою справою Польської 
„Людової" республіки, в якій 
'„президентом" був тоді Бв-
рут, прем'єром Циранксвіч, а 
`Ґомулка займав, як і сьогод-
ні, надзвичайно важливий 
уряд секретаря партії. Остан-
ній -не може виправдуватисл 
незнанням проблеми, бо сам 
походить з околиць Кросна. 
А лемки жили саме в при-
кордонних частинах таких 
повітів, як Горлиці, Ясло, 
Кросно, Сяніќ та ін. Варвар-
ське виселення г. ще одним 
прикладом, як комуна заво-
гнила національностеві кон-
флікти. Забріхана комуністи-
чна преса нарікає часто на 

наторамн, спричинений тим. 
що південні стейтн упромнс-
ловлюються. розбудовуючи в 
першу чергу текстильний про. 
мисл. В західніх стснтах ту 
саму ролю відіграє копальня-
ний промисл. Стейтн над Ат-

ти з Европою, бо товари з-за 
кордону проходять через схі-
дньо-амсриканські порти. 

„Неоізоляціоністи" чи „на-
ціоналісти" не мають такого 
впливу, щоб зробити із ЗДА 
незалежну від світу тверди-

ілюстрацій. Самі ці допов-
неннл й зміни становили б со-
рок томів. 

Другою причиною велетсн-
ських успіхів тієї книги є те, 
що продаж її віддано у висо-
кокваліфіковані руки. Звср-
тас увагу дивна обставина, 
що цю книгу тяжко дістати 
звичайною дорогою — купн-
ти в книгарні. Для обслуги 
своєї кліснтелі по різних час-
тннах світу д е вживають ан-
глійської мови, мас енцикло-
педія двотисячну армію спе-

_ ціялізованнх продавців, у 
^ я яких лише й можна її замо-

внтн. Видавці „Брнтійської 
Енциклопедії" вважають, що 
ця книга, призначена лише 
для інтелігентної публіки. Го-
ловна її мста: обслужити дім, 
родину, бути допоміжною 
книгою знання для тих, що 
найбільше потребують науко-
во-популярної аснсти. Вона 
призначена не для кабінет-
ннх науковців, а для щоден-
ного вжитку пересічної куль-
турної людини. 

Пошана видавців енцикло-
педії до свого товару мас дов-
гу традицію, ще з тих часів, 
як перші її видання продавані 
були і в Англії, окремим бри-
тійським виданням. Англійсь-
кий король Юрій Ш і його 
знавці мистецтва виявили 
своє невдоволення з одної на-
дто реалістичної ілюстрації в 

ню. як це було ЗО років тому, 
овалїзму між південними се- Тепер уже й сіра людина 

знає, що без американської 
допомоги комуністи давно 
опанували б всю Европу й 
Азію. ЗДА витрачають десят-
ки більйонів долярів на допо-
могу країнам вільного світу, 

j 'але американські громадяни 
ланкійським узбережжям є за розуміють, що ці гроші обо-

трації, які єдино могли б завести лад і мир у світі. нер з Індіянн заявляє, що те ‚щоб якнайбільше торгува- роняють також і ЗДА 

новќу, що 
конфліктів і взаємних обви-
нувачень, хоч вони й зрозу-
мілі та людські, ие дасть нія-
кої користи, і тому вимагає 
від поляків, які, мовляв, с 
„старшим народом, з більшим 
досвідом і політичним внро-
бленняМ". ініціативи в на-
правленні заподіяного зла.,, 
Якщо не зуміємо знормалізу-
ватн взаємин з тією решткою 
українців в обкраяній „лю-
довій Польщі", то чн ж мо-
жемо сподіватися на зріст 
польонофільських настроїв у 
східніх восвідствах? — запи-
тус він, стверджуючи далі, 
що поляки й українці були й 
будуть сусідами, і то на ве-
лнкнх просторах, „не зважа-
ючи на те, як ўформується 
мала . Европи і чн кордон 
Польщі проходитиме Збручем 
чи ні". 

Переходячи до конкретної 
ситуації українців у Польщі, 
Ст. Лопіцький доводить, що 
намагання к о й уністнчного 
режиму направити хоч час-
тинно заподіяну українцям 
шкоду ведуть за собою все 
нові труднощі, нові усклад-
нення Гг конфлікти, що їх, на 
його думку, можна назвати 
коротко ‚‚прокляттям злого 
чину". Всі поступки і конце-
сії для українців „не затерли 
почуття кривди і не внкорени-
ли в українців прив'язання 
до батьківської землі". Всі 
вони хочуть . вертатися „на 
своє'1, не зважаючи; надіть на 
те, що деякі з них досі навіть 
добре жили й заробляли. Але 
уряд боїться масового пово-
роту і намагається його при-
пннитн, бо там, „де українці 
вертаються до зайнятих уже 
(польськими осадниками — 
О. Р.) хат, виникають нові го-
стрі конфлікти", і нові госпо-
дарі живуть сповнені страху, 
що „за одним українцем 
прийде другий, десятий і або 
вони стануть більшістю, або 

Шлеиа Рудницька 

БОРОТЬБА ЗА ПРАВДУ ПРО 
ВЕЛИКИЙ ГОЛОД 

(18) 

Президент Мовінкель дотримався обітниці. Вже на 29-го 
вересня він скликав засідання Ради для розгляду справи 
голодової катастрофи На Україні. Правда, засідання було 
не прилюдне, а тільки ‚.приватне", себто конфіденціяльне. 
Тим одним він мусів поступитися генеральному секретареві. 
З такого засідання не давали до преси комунікатів, не роз-
множувалн його протоколу. Присутні на цьому були тільки 
представники урядів держав, які мали постійне або тнмча-
сове місце в Раді. Таким чином генеральний секретар хотів, 
очевидно, уникнути розголосу, неприємного для великодср-
жав. від яких він був залежний, і для Совстського Союзу. 

Кулюяпи „Палацу Внлсона", тодішньої резиденції Лі-
і'и Націй, були того дня дов'олі пуѓті: не було публічного 
засідання Ради. Тільки врядцгоди переходив каридорамн, 
вистеленими пухнатими килимами, якийсь дипломат чн уря-
довєць. На дверях залі, де відбувалися засідання Ради, сла-
ветної скляної веранди з чудесним видом на Леманськс озе-
ро. висіла табличка: „Сесіон пріве". Значить, ні журналіс-
тв, ні публіка не мають доступу. Під дверима гурток укра-
їнських представників і їх чужоземних приятелів чекали в 
напруженні, щоб довідатися щонебудь про хід і вислід се-
кретних нарад. Довкола них збиралось щораз більше жур-
налістів. Секретне засідання? Значить, обговорюють якусь 
„делікатну", неприємну для велнкодержав. справу? Невже 
да порядку нарад справа Голоду на Україні ? 

Секретні наради стали незабаром секретом полішинеля. 
Ось що дійшло про них до відома загалу. Засідання Ради 
було довге і гаряче. Були на ньому присутні представники 
всіх чотирнадцятьох держав, з яких тоді складалася Рада. 
Коли її голова з'ясував справу, ніхто по о т і не запере-
чував факту голоду. Зате представники дорікав, які бачили 
свій інтерес у політичній і господарській співпраці з Со-
встським Союзом, вказували на формальні труднощі офіцій-
ного виступу Ліѓн Націй у справі Голоду. Посилалися на те,, родну місію для розсліду справи та допомоги". 
що йде про країну, яка не належить до Ліги Націй і яка, 
мовляв, сама не висловила своєї волі. Сам Мовінкель чотн-
рн рази забирав слово. Він старався переконати своїх колеЃ 
г необхідності прийти Україні на допомогу, в конечності зро-
бнти в її бік хоч би якийсь жест. Заявив, що його малий 
і бідний норвезький народ готовий принести найбільші жерт-
ви, щоб допомогти голодуючим. Закликав великі народи до 
мужнього виступу і до жертвенности. Президента Ради під 
тримали представники Ірландії, Німеччини та Еспанії. Про- мітету Червоного Хреста зараз же відбула засідання і після 
те, більшість членів була тієї думки, що Рада Ліѓн безпосе-
редньо діяти не може. Кінець-кінцем вирішили передати 
справу Міжнародному Комітетові Червоного Хреста і заапе-

ло б нічого не робити, — казав шляхетний норвежець. — 
Процедура вимагала від мене, щоб я кинув до коша всі по-
ірясаючі документи, які мені передано, всі зворушливі звср-
нсння. Але моя совість не дозволяла мені це зробити. Адже 
-йде про життя мільйонів. Тому я не міг мовчати. Я знаю, що 
як з юридичної, так і з політичної точки зору якаиебудь 
акція — нелегка. Проте, треба пробувати, чи московський 
уряд не погодиться допустити на територію України міжна-

так збридять життя в селі, 
що (осадникам — О. Р.) 
прнйдеться забиратися". 

Але ж із закінчення статті 
виходить, що й сам автор, як 
представник польської емігра-
ції, боїться такого розвитку 
справи, значить, дозволу лем-
кам й іншим українцям вер-
татйся на їхні землі, мовляв, 
створення одностайного наці-
онального теренў, наприклад, 
коло Устрій чи Ліська, може 
мати фатальні наслідки, бо 
— Совстський Союз зможе 
-тоді; домагатися, пересунення 
існуючих границь. Тому Ст. 
Лопіцький і не спромігся на 
проект яко‡сь консеквентної 
розв'язки української проблс-
мн в Польщі. Він обмежусть-
ся пропозицією ДОЗВОЛИТИ 
вернутися на свої землі 
якійсь частині лемків, навіть 
дозволити їм творити окремі 
українські села й будувати в 
них школи та церкви, а л е . . . 
тільки „де-не-де", на теренах 
із польською осадницькою 
більшістю. Виходить, що н 
для нього існування українсь-
кої меншини в Польщі такс 
ж небезпечне, як і для кому-
ністнчного режиму, який він 
так гостро таврує за „огидне 
масове переселення українців 
в 1947 році". О. Р. 

Кореспондент „Матен" дав ще від себе такий коментар: 
‚‚Трагічний факт голоду на совстській Україні дістав своє 
юридичне потвердження. 76-та сесія Ради Ліѓн Націй фак-
тично його признала". 

6-го жовтня міністср Мовінкель відвідав президента 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста, проф. Вернера, 
щоб передати йому матеріали про Голод та поінформувати 
особисто про становище Ради. Президія Міжнародного Ко 

персонічних лѓѓаків — просто 
неможливою є праця в реда-
кції. школі чи. в ‚фільмовій ін-
дустрії без цієї книги. Цього 
свідомі її видавці, і саме то-
му цю книгу нелегко дістати. 
А вже ие купиш її й не за-
мовиш її там, де „каміксн" та 
різні „вестерн сторі" вгнна-
ють полиці книгарень.. . 

Чималим джерелом пропа-
ґаиди для цього видання с та 
обставина, що багато попу-
лярних телевізійних програм 
черпають з нього свої мате-
ріяли. Як подає бостонськни 
щоденник, є' їх аж вісім, з 
яких найбільш популярна 
програма „Запитання на 64 
тисячі долярів", де виступав 
д-р Сас-Яворський. Раніше, 
до телевізії, . таку рекламу 
для цієї книги давало радіо. 
Також популяризують цю 
книгу оголошення в пресі і 
крамницях на щорічну суму 
два з половиною мільйони 
долярів. 

Двотисячна армія продав- -
ців „книги знання" ділить 
своїх покупців на „твердях" і 
на „легких".. До перших на-
лежать ті, що не читають ні-
чого, крім „каміксів" та що-
денної преси. До них нале-
жать і „всезнайки", які гово-
рять про себе: „Я все те, що 
там написано, 'знаю не від 
сьогодні..." Але одні й ДРУ-
гі, для респекту перед шано-
ваною книгою і щоб в своїх 
очах вирости .ще вище — 
кличуть продавця до себе. 
Висококваліфікований прода-
всць перших П'ять хвилин 

(Дальше на стор. 3-ій.) 

осіниш mfapf свист . . . 
Осінній вітру свист ` 

і плач дротів у полі, 
Маленьким школярем, 

як иатпн, в ньому я 
У Звані яку ілу. 

Шумлять дерева голі. 
Там, за піќком смутним, 

бабуся жде моя. 
Піски, круго'м піски... - -

Маленький крок, мій^ 
У Ѓрўиті мокрому. 

і в'стм$.Дальній шлях. 
Жаліються комусь 

оголені баштани . . . 
1. як пішннка, я 

загублений в вітрах . . . 
У мандрах дальніх тих 

я забував утому. 
Тіль'ки б відчуть тепло 

стареньких рідних рук. 
Бабуся спить давно 

на цвинтарі глухому. 
І сивим став II 

колись малий онук. 
Над нею дим пливе 

у небі голубому 
І паровози шлють 

в осінні далі гук. 
Але. як І колись, 

забув би а про втому. 
Тільки б відчуть тепло 

старечігх добрих рук... 
ВОЛ. СОСЮРА 

довгої дискусії рішила взяти до уваги доручену їй Радою 
Л і т Націй справу. Треба було перевірити насамперед „прак-
тнчні можливості" організації допомоги ‚себто звернутись 

лювати до нього, щоб він зорганізував міжнародну допомо`го совстського уряду з пропозицією дати згоду на організа-
гу для України. Дехто з делегатів пропонував порадити уќ 
рлїнцям звернутися самим до цієї гуманітарної установи. 
Але тут Мовінкель заявив, що він уважає за свій обов'язок 
передати особисто Міжнародному Комітетові Червоного Хрс-
ста всі документи, які були скеровані до нього, як до го-
ловн Ради. 

Таким чином Ліґа Націй, під претекстом процедураль-
ннх перешкод, по-пилатівськи обмила свої руки. Все ж тра-
гедія українського народу була бодай протягом одного за-
сідаиня в центрі уваги офіціального міжнародного світу. 

Своє ставлення до справи Голоду міністер Мовінкель 
з'ясував в інтерв'ю, яке дав женевському кореспондентові 
паризького щоденника „Матен". Це інтервю було надрўќова, 
не- 1-го жовтня 1933 року. „Нема сумніву, вайвнгідшше бу-

щю міжнародної допомоги для голодуючих України 
На думку цієї постанови, президія Міжнародного Комі-

тсту Червоного Хреста скерувала листа до совстського уря-
ду. За деякий час надійшла з Москви відповідь: жадного 
голоду нема, а тому будь-яка допомогова акція непотрібна. 
Форма лисѓа була в крайній мірі образлива. 

Дискусія на засіданні Ради Ліѓн Націй знайшла свій 
відгомін на засіданні Центрального Виконавчого Комітету 
Совстського Союзу в грудні 1933-го року. М. Калінін, голова 
Центрального Виконавчого Комітету, так висловився під 
адресою міністра Мовінкеля і, взагалі, під адресою всіх чу-
жииецьких чинників, які думали про міжнародну допомо-
гову акцію в користь України: „Політичні шахраї збирають 

'-гроші на допомогу для нібито голодуючої України. Тільки 

здсГенсровані клясн, що перебувають в станЃ розкладу, мо-
жуть породити таких цинічних типів". 

Вільям Г. Чембсрлсн ‚який жив тоді в Москві і був на 
засіданні Центрального Внконовчого Комітету, занотував то-
го ж дня у своєму щоденнику: .‚Отже, за словами совстсь-
кого президента ‚голод на Україні це ніщо Інше, як злобна 
видумка здегсиерованих кляс. І на таку заяву жаден укра-
їнський делегат у Центральному Виконавчому Комітеті не 
знайшов ні одного слова протесту". 

Висновки ..-'.. 

Українська акція на терені Ліѓн Націй не була остан-
нім актом нашої боротьби за правду про Великий Голод. 
Боротьба продовжувалася, але не місце тут' Переказувати її 
дальші епізоди. 

На закінчення обмежимося кількома висновками, які — 
думаємо — доволі обгрунтовані поданими на цьому місці 
фрагментарними уступами. 

Насамперед хочемо ствердити, що загальноприйнятий в 
українському громадянстві погляд, нібито культурний світ 
не знав про Голод, бо большевики його засекретили, ие 
відповідає дійсному станові речей. Правдою є, що кремлів-
ські душогуби робили все можливе, щоб свій злочин прихо-
ватн. Але правдою також є, що світ мав достатні відомості 
про Голод, а саме мав свідчення вірогідних очевидців і ін-
ші безсумнівні докази розпачливо! трагедії, яка протягом 
довгих місяців відбувалася на великих просторах УкраІннї 



асті з н. т. ш. 
І Доповідь 

проф. д-ра МЃ Андрусяка 

14-го червня відбулася в за-
лі Н П И Наукова- Конферен-
ція, н а якій проф. д - р Микола 
А н д р у с я к дав доповідь на те-
му „З дослідів над назвою 
Україна". 

Наукову Конференцію від-
крвв проф. Б. Заганкевич, 
вказуючи на важливість тема 
доповіді, над якою то темою 
працює проф. Андрусяк вже 
від ряду літ. Н а -початку допо-
віді 'згадав предегант про ди-
скусію, яка мала,,чісцевукра-
Інській пресі в pp. Д949 - 51 на 
тему первісного значення на-
звн „Україна". Професори Р. 
Смадь - Стоцькнй; В . Січинсь-
кий, П. Ковалів, М. Гайдаќ та 
прелегент заступали погляд, 
що. назва „Україна" розвииу-
лася з „країна" - - . в протнвен 
стві д о погляду проф. Я . Р у д -
ннцьќого, який ‚бо'ронив дав-
нішс прийнятого `твердження, 
щ о „Україна" означала спер-
ш у ‚‚пограннччя,' межівну зем-
лю". Свос стаясфнще проф. 
Я . Рудннцькин опер на статті 
історика Богдана -Барвінсько-
го „Карпатська Україна й на-
зва Україна" ( 1 8 3 9 ) . Барвін-
ськнй навів цю думку уперше 
в своїй об'смнстіў статті про 
галицького історика Юліяна 
Целевача (Зб ірник Історично-
філософічної Секції Н Т Ш . 
1927) і подав — з а працею 
австрійського історика Иоси-
ф а Фідлера („Причинки д о 
історії унії русинів у північній 
Угорщині і 'імунітету їх кли-
РУ") уривок листа мукачівсь-
кого єзуїта Ссвастіяна Мілле-
ра д о краківськ'ого Мартина 
Міткевпча (1662) ' з і згадкою 
џро .‚Мукачівську Ўкрашу". 
Барвінськнй д о д а в до цього 
уривка листа щ е інші місця, 
де с подані слова ‚‚в інших У-
країнах", вважаючи, що це с 
продовження листа Міллсра. 
Прелегент ствердив, по про-
вірці праці Міллера, щ о сло-
ва „в інших Ўкраїнах" були 
подані в зв 'язку з висвячеи-
ням другого з черги уніятсь-
кого спнскопа Петра Парте-
Нія ( 1 6 4 8 - 7 0 ) . Під „Мукачів-
ська Україна" слід розуміти 
мукачівську спархію, а під 
„іншими Ўкраїнами" - окру-
п і цісї єпархії . Д л я попсртя 
такої інтерпретації навів пре-
леґснт студію Олексія Петро-
ва „ Д р е в н і й ш і я грамотьі по 
исгорни Карпаторусской цер-
кви и іерархии 1391 - 1498". де 
„краяни" і „кре$ни" означа-
ють округи сіл ‚‚волоського 
права" по обох боках україн-
ськнх Карпат. Текст двох д ж е -
рельннх уривків 'наведених 
Петровіѓм, а саме, згадки в 
єзуїтських анналах австрійсь-
кпТ провінції ( 1 6 6 2 ) `про кра-
їни Мукачівську, Ужгородсь-
ку, Г о м о н я н с ь к у й Маковнць-
ку. та в „короткій інформації" 
остригомського архиспископа 
папському нунцісві у відні 
' 1666 ) про „крайни доміній", 

як названо ці округи (Край-
на Маковицька, Стропківська, 
Гомоиянська, Винянська, У ж -
городська, Середнянська й 
Мукачівська) — п р є л є гент 
подав, у своїй розвідці про 
назву „Укра їна"(Прага 1941) , 
як дрказ, щ о назва „Україна" 
розвинулася з „країна". 

З черги прелегент зазначив, ! 
щ о не м о ж н а лучитн наведе-
них Барвіиськнм уривків в 
його вище згаданій студії, з 
уривком листа Жнгмонта Ш 
Вази до гетьмана Станисла-
ва Жулкевського ( 1 6 1 9 ) , бо 
В цьому останньому випадку 
слово „ўкраїна" с вжите в зна-
ченні пограннччя. У своїх 
первісних публікаціях про 
назву „Україна" (1908, 1914, 
1917) подавав Барвінськнй з 
вище згадуваного листа Жи-
гмонта Ш цитати „старости 
ўкраїни угорськоЃ' і „на ук-
раїні границь угорських", от-
же цитати, непридатні для 
правильної інтерпретації наз-
вн „Україна". 

Проф. Андрусяк згадав та-
кож про працю проф. В. Сі-
чинського „Назва Украінні'та 
обоговорив відносні публіка-
ції проф. Я. Рудницького та 
д-ра І. Сидорўќа. Прелегент 
не погоджується з виводами 
проф. Я. Рудницького в його 
публікації „Слово й назва 
Україна", як рівиож відкидає 
погляди історика СамуГла 
Грондського (1672), що „Ук-
раїна" названа як земля „у 
краю" польської річипосполи-
тої. Прслсґент вважає теж не-
правильним переклад „Укра-
їна" на „Гренцлянд" в Укра-
їнсько - Німецькому Словнику 
(Ляйпціґ 1943) 3. Кузелі - Я. 
Рудницького, як також вияс-
нсння німецького слявістаМа-
кса Фасмера в тій справі. Пре-
легент виключає якийнебудь 
зв'язок між назвою „анти" Й 
назвою „Україна". Фасмер об-
мсжив свої виводи відносно 
слова „анти" тільки до ста-
роіндійського (саннкрнтсько-
го) „антаг" — кінець' граци-
ця, межа, край, до готського 
„андеіс" і німецького „Енде". 
а не взяв до %̀ваги значення 
того слова у грецькій і 
латинській мовах. Политим 
майже 600-літня прогалина в 
історії від часу зникнення ан-
ігів до першої літописної згад-
ки про „Україну" (1187),ман-
дрівкн різних племен, різні 
державні та етнічні трансфор-
мації на трнторії України за 
той часѓта вкінці брак якого-
небудь натяку.в староруських 
пам'ятках про антів—виќлю-
чають всякий зв'язок назви 
„анти" з назвою „Україна". 

Прелегент зазначив, що ос-
новний словник мови Б. Грін-
ченка (Київ 1909) вияснює 
назву „Україна" як: 1) краї-
на, 2) Україна — земля засе-
лена українським народом. 

Прелегент вважає також 
що наведені в „Словніку сн-
зика польсксГо" (Варшава 
1919) Я. Карловича, А. Крнн-

ДЕМОКРАТИЧНЕ Об ЄДНАННЯ БУВІНИХ 
РЕПРЕСОВАНИХ УКРАЇНЦІВ З-ПІД СОВЄТІВ 

У З'ЄДИНЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ 
Головна Управа і Філія в Ню Порќу 

сердечно запрошує Українське Громадянство на 

ДОБРУСІВСЬКИЙ ПІКНІК 
- який відбудеться 

у неділю, 10-го серпня ц. р. 
В^КРАІ(НСЬЌОМУ СЕЛІ (БАВНД ЌРУК) 

Пікнік ро.шІ'іигтм л о 12-Ія гол. дня МОЛКВНЕМ за здоро-
в'я прибулих на пікнік гостей. 

О годині 1-ій СПІЛЬНИЙ обід 'а привітаннями і дружніми 
виступами. — З 2-ої години гратиме оркестри В. БОСОГО, 

та танці на відкритій площадці. 
Протягом всього часу діятиме добірний буфет Із смачними 
українськими `стравами у заряді'Наііь-Добрусівок, а також 

бара з різними напоями. 
Передбачасться експромтні гумористичні виступи І різні 

веселі иссаодіванкн. 
Запрошуймо .на пікнік усіх, хто бажпс пропсгти гарно 

день у товариській атмосфері на лоні чудової природи. 
Поїздка на пікнік із Ню Порќу організується авто-

бусамн, які відійдуть точно о 10-ій год. ранку, під церкви 
св. Володимира на 14 пул. Іст. Ню йорќ. 

ІЏна квитка иа автобус в обидві сторони і зі вступом 
на пікнік 3 .кіл. 

Комісія по плаштупанню Пікніка. 

И 3 X Z І З Ѓ Ѓ zsnsz ZZLLZZ zxxr zzca 
УВАГА! .НОВІ ВИДАННЯ УВАГА! 

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ В БОРОТЬБІ 
ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ 

(Нариси з історії І Вивольинх змагань 1917-20 pp.) 
Автор — проф. ЛЕВ ПІАНКОВСЬКИИ 

Окремі нариси подають точні відомості про організацію 
української армії і критичний огляд деяких операцій з 
точки зору політики та стратегії, а також матеріяли ме-
муарного характеру. У книзі зроблено теж спробу авалі- U 
зи причин наших неуспіхів у І Визвольних змаганнях і И 
подано вичерпну бібліографію та докладні тематичні по- " 
казнќќи змісту. 

В книзі вміщено 30 світлин ваших визначних політиків U 
1 полководців того часу. М 

Книга мас — S20 crop друку, продажна пДна — $ 2.20 

В ЛІСАХ ПІД ВЯЗЬМОЮ 
Автор — Д. ЧУБ 

Це спогади українця з червоної армії про 
большевкцький фронт у другій світовій війні. 

Праця написана у формі репортажу, читається з захоп-
деннлм. 

Сторін друку — 108, продажна ціпа — $0.80 

Замовлення слати: 

"SV0BQDA1", Р. О. Box 346, )егвеу City З, N. J 

сьќого і В. Недавсдзького ци-
татк з 1577 -1708 PP- ЦІ V0: 
жуть обосновуватн значення 
„України" як пограннччя в 
польській мові, тому що в 
польських джерелах з 1556-
1655 pp. вживається „Украї-
нн" в українському значенні 
„країни, аоєвідстаа, держави", 
що є доказом запозичення цьо-
го слова з української мови. 
Доперва згодом поляќк по-
чалн прикладати назву „Уќ-
раїна" до козацькоЃ Прадні-
прлшцннн і тоді внтворнЛОСЯ 
серед них розўмінну „украі-
ни" як ‚‚погранн'ччя". Таке 
розумїння перенили ̀ від поля-
ків венецвянин Альберт Вімі-
на і жвд Самуіл Фанвіш (17 
століття). 

До прикладів з білоруської 
народної словссностн, навс-
деннх у словнику білоруської 
мови (Петербург, 1870) зџ-
значив проф. Андрусяк, що в 
них говориться про Україну 
яќ вільну землю козаків, яких 
пол'ки заповняли також утіка-
чі з-поміж закріпощеного бі-
лоруського селя?ства. Це не 
вистарчає як доказ, що „укра-
Іна — це країна поза межами 
батьківщини". В московс̀ ькін 
мові приймалося спершу із 
(Староруських літописів зна-
чеаня ..України" як „країни, 
держави' ̀ , щойно в 17 ст. у 
зв'язкузроселеаням україась-
ких козаків на Слобожанщв-
ні, появлясться слово „укра-
їнний" у значенні ‚‚окраїнний" 
(Звіт донського отамана С. 
Ллфімова 1638-30 pp.). 

Відносно першої згадки в 
Київському Літописі про „Уќ-
раїну" (1187) з приводу смср-
тн переяславського КНЯЗЯ 
Володимира Глібовича, то 
згадка про неї 3 ‚‚Слові о } 
полку Ігореві" промовляє з а 

ЏГЩЏ „^ИТ^СЬКОК ЕНДОНЩЕДІГ 
(Закінчення зі crop. 2) 

адсвячує жа піаная^я особи 
що `авявила зацікавлення 
книгою, її родинного ставу 
тощо, і по цСќкбдоѓіщаиу 
приготуваані іірнступас до 
роботи.' Гов0р^тьтпро, зйачей-
ня цієї ќКиги ^для родини, 
знайомить і її змістом; техні-
кою читання та світльнами-
картивамя. Якщо покупець 
не виявляє охота купити кни-
гу, прадаведь не ' Перекоќўп 
його, а 'спокійно відходить 
Звичайно, один на трн з-цо-
між таких, що кличуть про-

(дааця, бере книгу. Така бНз-
несова крансакція пересічно 
забирає сорок хвилин часу.. 

Цікав} дальші подробиці 
щодо продажу енциклопедії. 
Майже 90 відсотків заќляків-
залрошень покупців буває 
між сьомок) та дес4трк) годн-
ною ночі. Тоді, я'к вся роди-
на сидить у-хаті, зокрема, як-
здо мас дітей у шкільному ві-j 
ці. Багато американських ро-
дин є сталими покупцями ці-
сї КНИГИ, ,-— купують кожне 
нове видання. Це відноситься 
до багатших осіб. Най кращі 
покупці — репортери, журна-
лістн, видавці, артисти, пись-
меиникн ‚адвокати, лікарі, 
вчителі, духовниќй, музики, 
військовики. Чимало покуті-
піп ставляться до „Вритійсь-
кої Кнцнклопедії" з пошаною 
тому, що їхні батьки, свояки, 
сусіди, вихованки шанували І 

враження, що заінтересовані 
н;е так гріщмй, сплатами кни-
жок, як ду^оіво-інтелектуаль-
иою стррінкою свого кліснта. 
З того приводу розказують 
чимало веселих анекдотів. 
Одна молода родина, ЩО ку-
пила собі'землю'під будову 
х'ати, категорично вІдмовлм-
лася купити енциклопедію. X 
проте, щоб побачити її хоч 
раз в своїм житті, вона заќли, 
кала продавця. Прощаючись, 
продавець сказав молодим 
людям: „Знаєте, Брнтійська 
Енциклопедія це щось такс. 
що ви можете сміливо пос-
тавнти посередині свосї пло-
щі — 'і над т̂ іми книгами по-
ставити собі хату.'. г їїнша 
молода родина'сказала, що 
ќупить цю книгу, але щок-
но за десять років, як підро-
сте син. Продавець на це `від-
повів: „А що буде, як за де-
с.;гь років ваша дитина вас̀ѓ 
лишить? Вона не ̀ зробила б 

^цього, можливо, якби була в 
вашій хаті така корисна пуб-
лікація! Але тоді буде запіз-
но її купувати..." Вже коли 
Продавець сідав до авта, під-
біг задиханий синок тієї ро-
дини. „Чи я може образив 
твоїх `батьків?" — запитав 
продавець хлопчину. — „Ні, 
але мої батьки хочуть замо-
вйтн енциклопедію" — була 
відповідь. 

цю квжгу, . 
0 одна основна пізщщя по-

ткм, що під „Ўќвашою"' слід ^ продавцем Йрнтійської 
зозумітц не тільки Переяслав- ЕяцяклопедЦ" і іншимн гіро-
щииу, але й інші землі, аЎ џ давцямн, навіть под і̀бних 
„СЛОВІ о̀ полку їгрреві" Наз- книг: ' псшсоііог{чннй підхІА 
на не разом „Руською землею , до покупця. їх ціллю, с но 
яка то назва в Київському Лі- ,̂)пpoдaтя','стіль`ки тдмів, роз-
топнсі відноснться тільки дбіложеяих на стільки-то flOBIV-
території київського велико-1 реяенцевих рат; а „бути вн-

ховникой, учителем" людини. 
не' булаІ^а т а Й?МХ КУР? знання, роз-

НОВІ ВИДАННЯ 
В НОВОМУ СВІТЃ 

княжого престола. І з г а д а н а 
в 1180 р. в цьому літопису 
„Галицька Україна 
межавною з е м л е ю між"Київс'ь 
кою Р у с с ю та Польщеюі я 
окремою розлогою державою, 
що охоплювала всю водну Ьб-
ласть Дністра й Сану по Кар-
пати А Д у н а й с ь к е гирло. ' 

З черги прелегент зазначив, 
що згадка в Галицько - Во-
лииськім Літописі про „Бе-
рестя і Угровеськ і Верешнн і 
Столпс, Ќомів і всю Україну" 
не означає пограннччя, тіль-
ки „околицю, округу, краї-
ну". З г а д а н а а 1282 р. „Вкра-
нниця", волость вол . кн. В^-
лодимнра Васильќовича б у д а 
також о к р у ж е и а холмською 
і дорогичинськнми волостями 
Даниловичів . Прелегент вва-
ж а с також, що на переломі 
'6-17 ст. н е б у л о ніяких npifc-
чнн (як перемішання чи пс-
рсміщення населення, че :н-
ш а ч у ж а окупація України) , 
щоби слово „ўкраїна" иабра-
ло а ж тоді значення „країна, 
земля, держава". В наведенім 
‚‚Історичному словнику укра-
їнського язика" Є. Тимченка 
(Київ-Харків, 1030) записці з 
1501 p.: „Ино тими рази на 
вкраииах от татар многим та 
коќал ся пригода и шкода 
пригожаст" говориться не про 
.‚пограннччя від татар", а 
про українські землі „вкра-
їни" та нанесені їм шкоди від 
татарських нападів. Ці нала-
лн сягали а ж під Львів, щ о 
MOfr p. - оборониве'яг п е р е д і т 
ми. Тоді то белзький воєвода 
: львівський староста Петро 
Мишковський занялися орга 
нізацісю оборони українських 
земель перед татарами. Та-
кож в Перссопницькій Сван-
гелії натяк „на ўкраїнах" не 
мас значення „крайної, межів-
ної землі", бо в буденній мові 
часто говориться „в місті-
столнці і в краю". 

Обговоренням розвідки Ю. 
Ш с р е х а „З нотаток мовозиав-
ця" („Україна ' 'Париж 1052) 
закінчив проф. А н д р у с а к с в о ю 
доповідь. В ожнвленій. днску-
сії забирали голос проф. В-
Січинсь'кий, проф. В- Коса-
ренко-Косаревич, проф. Пер-
хорович. д -р М. Кобринська, 
:нж. С. Зеркаль, п. Д . Гумек-
на, п. Ф. Мелешко і ін. В ній 
обговорено також такі питан-
ня. як відмежування фран-
цузьким гшсьменннком Діра-
ном назви „Україна" від .‚бк-
раїна" (пограннччя) , спорід-
нення іранських антсаїв з ян-
тами (проф. Косаренко-Коса-
рсвич) і т. д . 

Н а закінчення проф. Загай-
кевич подякував прелеґентові 
за інтересну та змістовну до-
повідь, зазначуючи, що цим 
питанням цікавляться не ли-
ше історики і мовознавці, але 
також і ширщі круги науко-
вих працівників. К. 

gcgggE 
N. J. 

УВАГА! УВАГА! 
Просимо усіх прийти на 
Український ПІКНІК 

в LUDLOW, MASS. 
Площа 

Fish and Game Grounds 
НЕДІЛЯ. 

10. серпня 1958 p. 
Ліс, ріка, Танці, 

Несподіванки. 
Параф. Комітет. 

л'ожений, скажімо, на десять 
років. Про ціну комплекту 
книжок продавці еицнклопе-
дії згадують ніби знсчсв'я, 
принагідно, під сам кінець . . . 
На покупця вони роблять 

ці в, авторів,, письменники? і 
взагалі „КНИЖНИКІВ" подані в 
цій статті їгумкн І факти'мо-
жуть зацікавнтя. З другого ж 
боку ці рядки навівають нам, 
українцям, невеселі думи: з 
яким геройством та самопос-
вятою приходйться нашим 
науковцям, письменникам і 
видавцям творити і свої тпо-
рн „збувати". 

Читайте українські і: н н ;к і: і. 
й г а з е т и , бо Часте чнтаннп 
водо до п р о с в і т и , а просвіта 

— цс сила! 

НЛАТОІІ С Т А С Ю К ; 
No man is an island entire; 
every man it a piece of the 
continent, a part of the main. 
iMeditation 17. John Donne 

(1571—1631). 
Людина — це острів сам 
для себе; кожна людина 
— це кусок континенту, 
— це частина цілостн. 
Джон Донне. 

Цитата із цісї самої меди-
тації Д о н н а п о с л у ж и л а Ерне-
стові Геійнгвесві за заголо-
воќ д о одної і з найкращих іїо-
го пові(тей, „ З а ким дзвін 
дзвонить". Д у м а ю , щ о Гемін-
гвей ве візьме мсві в зло , що 
я п о з и ч у ц и т а т у . ђ і д того са-
мого старого англійського 
поета, Що` й він. А д ж е в обид-
вох'`випадках хочемо сказати 
менш більше те саме: людина 
ніколи не відривається від 
свого пня. Щ о в е б у д ь людина 
робить, добре чи зле , в остан-
нім п ідрахунку 'це їде в добро 
або з л о народу, з якого вона 
вийшла,. 

Так і з книжкою відомого проблем нинішнього дня. Ось, 
нюцоркського купця - проми-1 наприклад, к а ж е автор н а %І 
словця Платона Стасюка. Мо- і 12 стрр.: „Ті, щ о називали 
_.. Яа,. _ ^ . . і ч — 'себе українцями, д у ж е часто 

днпн.-шсн згори на тих, щ о 
зђали себе русинами а пере-
довсім на 'лемків та закарпат-
ців. В Той, спосіб відштовху-
вали від себе найбільш мст-
кнх людей, я к и х багато було 
між лейками і закарпатцями, 
а ці пішли д о москалів, за-
трачуючи почуття свосї наці-
оиальиої окремішиости. Пншу 
ті рядки тому, щ о галицькі 
українці н е старалися йти 
між них, а навіть чути про 
них не хотіли". Скажім собі 

пі'єтизму. Часи незвичної і 
д у ж е важкої праці` автора, йо-
го недоїдання і мандрівка че-
рез половину Америки, щоб 
знайти кращу роботу, Це зра-
зкв ` розповідної прози, яких 
не пбтглбуЬ' стидатнся і ва-
р^блеійге автор. " 

А л е що більше, рецитація 
факт‡ђ І обо(ійуванвя подій 
в пер'едачі автора, роблять йо-
го ќнижиў цінним історичним 
документом, доку'ментом та-
кої вартостн, щ о поруч цісї 
книжки не б у д е сміти перейти 
мовчки ніякий будучий ДО-
слідник тієї доби в житті у-
країнської еміграції як части-
ни історії українського на-
роду. 

Метаморфоза а в т о р а Із 
„твердого русина" або, як він 
сам признається, „кацапа" в 
свідомого українського патрі-
ота, це картина, яка мас слу-
жити кам н е тільки як вияс-
нения минулого , вона повин-
на служити нам як поміч у 
розв'язці м а $ ж е ідентичних 

же собі `пересічний наш чи-
тач сказати: спогади одного 
купця, це м о ж е справа для 
інших купців. Та так не с: все 
те,'' ^ о ' гі^реходить пе'ред на-
шнмн очима в книжці Стасю-
ка,` "це гіа^брама українсько-
го життя 'в Америці н а про-

Ітязі ц ілбго півсторіччя, х а й 
і справді б у д е це тільки час-

тг І тонна панорама все ж таки 
Не одного з наших видав-Ідас ^аГсгільки про злидні тодішніх нових іміграцѓій 

„грінорів", про стан просві-
ЧЄННЯ і національно'ї свідомо-
ств серед'иях, прь пресу, ЩКО-
`лўі ц е р к в у ^ Амерпді , ЩО МИ-
моволі кожний" 'буде "мусіти 
признати: ось, 'Історія украін-
ської іміграції л е р ш о і цолови-
ни 20-го сторіччя. 

Д л я мене, рецензента - чн-
тача, найкраща перша части-
на книжки від пшіїзду автора 
д о Амернкн до часів „великої 
депресії" тобто ранніх 1930-их 
років. Може тому, щ о це час 
давноминулий, автор має ho 
ДО НЬОГО 'ПІДХІД ЗОВСІМ спокій-
ниіі, медитативний, та повний 

одвсрто в цьому 1955 р о щ : 
чџ ми так само Же вявуваті 
супроти тих, які юдштов^ве-
ні нами, свідомими украшпя-
ми, за те, що вони або як ўбд-
женц: Донбасу чи Кубані, 
слабенько говорять по-укрі-
їнськи, або, хоч добре говорять 
рідною мовою, не потрафили 
Виплутатися із федералізму 
чи іншої „русской спільноти, 
і ідуть нині під опікунчі крй-
ла графині Толстої та її „Фув̀ -
даціГ'? 

Від часу, коли автор кяиж-
ки приїхав до Америки, і від 
часу, коли він усвідомив сЬ-
бі, хто він такий, мНйул̀Ь ба-
гато часу, та видно Й того чі-
су замало, щоб зовсім викорі-
нити шкідливі наші праќтикр. 

Дуже цікаві обсервації ай-
тора про наші братсько - асе-
іі%"рацінні союзи, а особливо 
про Український Народний 
Союз, та про діячів, з якими 
автор утримував близькі зно-
сини, а саме: покійними Ми-
колою Мурашком та д-ром Лу-
кою Машугою. Вудуччй'б:о-
граф цього останнього, буде 
мусіти обов'язково перечнта-
тн кожний рядок і аавІть по-
між рядками ̀ , якщо схоче вір-
но схопити постать Лукн Мн-
шуги і його значення для у-
країнців в Америці. 

Може це справа особистого 
смаку автора цих рядків, На 
всякий випадок треба відмІтН-
ти, що остання частина кншц-
ки. в якій ` передруковується 
ряд статтей, радіомовлень 'і 
промов автора на різні сус-
пільні теми, далека якісно від 
безпосередньости першої ча-
стинн. Лишається бажання. 
щоб автор часам від 1930-их 
років до нині присвятив Ще 
одну, осібну книжку. 

Роман Олесшщьквн 

Ділимось сумною вісткою, що дня 28. ЛЩІНЯ 1958 р. відійшов від нас 
на вічний спочинок на 54. ро ці життя Найдорожчий Муж 1 Брат 

Д-р мед. РОМАН НУШНІР 
ИїСДР У В{МБДЕДОЩ. ШВЩ^НД ДАКОТЛ, 

6. ліісар у Добромнлі (Україна) та таборі в Байройті (Німгччшга). 
Похорон відбувся дня 2.-ОЄГШНЯ ц. р. на міоцсвому цвинтарі. 

MIviAHia з КАРАТНИЦЬКИХ, дружина 
Д-р БОГДАН КУЩЮР з Дітройту, брат 
та рідня в краю та на оміі'рацн-

ВІЧНА ЙОМУ'ПАМ'ЯТЬ ! 
щщяЙШШГшштш, 

Вступайте в елени Українського Народного СОЮЗУЃ 

ЦЕ ЧУДОВЕ ПОЧУТТЯ 

ЗНАТИ, ЩО 

ВАШІ ГРОШІ 

БЕЗПЕЧНІ 

НА 

CHECKING ACCOUNT 

7 good ways you can 

STRENGTHENS 
AMERICAS 

PEACE POWER 
Pick the 

і size that fits your 
budget best —^ 

. 

Every time you buy one of these Savings Bonds 
you become a partner in the job of strengthening 
America's Peace Power. At the samp time you build 
for your own future. Series E Bonds now mature 
in only 8 уеаів, 11 months, with ZVK% interest at 
maturity. Start buying a few extra! 

BUY U.S. SAVINGS BONDS У 
4 ^ T M t ; j . g Government doee not pay for thu advertumg. Tht Treasury Department ihankt, 

— for their patriotic dormt'on The AHvertuing.Councilani —— 

The Ukrainian National Association 6c "Svoboda", Ukrainian Dally 

Ґ 

J Лону скальп а кожна мінімальна сума балянсу; 
J Можна відкрити конто кожною найменшою 

сумою; 
f Безплатні чекові книжки — не треба платити 

згори; 
4 Тільки маленька оплата за використані чскн 

плюс маленька місячна оплата за обслугу. 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
IN JERSEY CITY 

4 

IN BAYONNE 
о Broadway at 23rd Street 

IN OUTTENBERO 
' 68th St. at Bergenline Avc. 

IN HOBOKEN 
' River at First SL 

Ф У П'ЯТНИЦЮ вечором 
Відкрито: 

Member Federal Deposit Insurance Corporation - .-‚‚.i 

Montgomery at Washington St. 
' Jackson at Wilkinson Ave. 
' Central Ave. near Bowers St. 
' Pavonfa Avc. at Grove S t 
' 40 Jo urn id Square 

Відкрито: 
' а ПОНЕДІЛОК вечором 

I мммімміии K 
Чи Ви вже читали документальну книжку 

СИДОРА Я ЃОС'І ДВІ! НА: 

ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА НА ЗАХІДНЬО-
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В 1918-23 Р. 
Ст. 184 — люксусовий папір — багато ілюстрацій. 

Ціна 53.00. 
Замовлення слати: 

SVOBODA, P. О. Box 346, Jersey City, N. J. 
M M m I I I M I I I M M M I H y t 

m im^i^ щг^=9 ^-^-іщГ^Г-^ ^ Ч Я і g V 9 g g ..і Р У Д 

НОВІ ВИДАННЯ: 
„В ЙОГО ТІНІ" $0.75 Нари 

П. Гагайдячпого 
ї ї Т. Шрвчгнка (повне видання) Ѓ ^ О С 

а оправі ЩшЯшЯЏ 
ЗВХОВЛЃВЯЯ в рал џ ввдеаапігпо иадсжхвтв иа шлргжг% 
"SVOBODA", P. О. Box .146. Jersey City З, N. J. 

.‚НОБЗАР' 

Зміна адреси 
До Адміністрації „СВОБОДИ". 

81-83 Grand Street 
(P. О. Box 346) 
JERSEY CITY, N. J. 

(c Долучаю 10 центів — прошу змінити мою 
й адресу. 

Мов СЃТАРА адреса була t 
% ЧИСЛО ВІДДІЛУ (акщо члев УНС) 

Ім'я І прізвище 
Адреса 

Мов НОВА адреса така х 
Ім'я І пріавяще 
Адреса 
Адреса 

(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^йJr^в^^^^й7Чa^f^вrv5'ЧS'` 



Ф П Р А Ц Я 9 
Ш HELP WANTED FEMALE О. 

Потрібно зараз 
СТАРШОЇ ЖІНКИ 

(у віці до 55 p., не старшої) 
до варення і опіки над діть-
мн. Постійна праця при за-
можній родині, мешкання 
на місці. Добра платня пі-
сля умови. Адреса: Nut ley. 
N. J. Тел. Nuntley 2-4639, 
кликати по 5-ій год., вра-
зі несконтактов%ння до М. 
.Матіяша ESsex 3-Л688. 

ОПЕРЕИТОРКИ ZIG-ZAG 
з досвідом при пришиванні ко-

рЬнок і прнморщуванні. 
Постійна праця. Добра платня. 

BEN DRUCKERMAN A CO. 
220 61 st St.. West .New York, N.J. 

(Corner Fillmore PI.) 

ЦЬОГО РОКУ ЗГИНУЛО в 
КАТАСТРОФАХ МЕНШЕ 

ЛЮДЕП 
Ню Иорк. — Забезпечене-

ві компанії повідомляють, що 
цього року в перших шістьох 
місяцях згинуло 800 осіб, а 
минулого року в тому самому 
часі — 1.200. Під катастро-
фами розуміють вони ті не-
щасливі випадки, в яких згн-
нуло 5 або більше осіб. Ми-
нулого року від ѓурагану Од-

Летунство плянує підземні бази для J 
керованих ракет 

Лос Аяджелес, Каліф. — більше як тільки одну раке-
ту. Деякі ракетосховища були З поінформованих джерел по. 

відомляють, що летунство 
плянус` збудувати більше чн-
с.іо дешевих підземних баз 
для керованих ракет. Ці під-
земні бази були б забезпече-
Ні проти атомової бомби. В 
них сиділо б кілька фахів-
ців, які за потисненням ґу-

рі згинуло коло 350 осіб, а Д з и к а могли б вистрелювати 
цього року найбільшою ќа-1 кільканадцять керованих ба-
тастрофою був зудар літаків лістячних ракет на віддаль 

RAYON WINDERS 
Досвід, при звиванні району. 

Голоснтись особисто, 
Z. В. YARN MILLS 

600 — S5th Street 
West New York, N. J. 

4 Help Wanted Male-Female e 

коло Ляс Вегас в квітні, де 
згинуло 48 осіб. 

ЧИСЛО В'ЯЗНІВ У ЗДА 
НЕ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ПРО-

ПОРЦШНО ДО ЧИСЛА 
НАСЕЛЕННЯ 

6,000 миль. Згідно з цим пля-

Сенатори Новленд і Сматерс про склад 
майбутнього Сенату 

ном керовані ракети перехо- ня подібного задуму. Ці нові 
вўвалися б в ямах у віддалі' ракети послуговуватимуться 
двох - трьох миль. Ці ями бў-' не плинним, тільки тривким 
ли б такі, що навіть атомова! пальним,' і'вони мають бути 
бомба не могла б знищити, готові в I960 р. 

Вашингтон. — П р о в ідник, Ю до 12 нових становищ з 
республіканської меншости в!Сенаті. Сенатор Сматерс твер-

б фіктивні а не дійсні, щоб ренаті сенатор Вільям ф.Нов-Ідить, що демократи здобудуть 
милити ворога. Цей плян був .ленд заявив в радіовім інтер- перемогу в таких стеі`ітах: 
складений на те, щоб можна V K ) , ЩО під час найближчих Каліфорнія, Ню Джерзі, Ню 
було негайно перевести від-і виборів в листопаді ц. р. не Порк. Пенсилвенія, Коннектн-
платну атаку проти ворога пі- буде більших змін в Сенаті,' кат, Мериленд, Мейн, Вест^ 
еля його нападу. Цей плян j де більшість становитиме о- і Вірджінія, Аляска і Мишнґен. 
відноситься вже до другої j днн або два полоси. Тепер в J Сен. Новленд і віце-президент 
„генерації керованих ракет", J Сонаті демократи мають 49. в, Ричард Б. ` Ніксон гадають, 

республіканці 47 сенаторів. І що вигляди республнканців 
Але демократичний сенатор, поправились внаслідок недав-
Джордж Сматерс із Флориди їніх випадків, і тому демокра-
передбачас, що демократи здо- ти неоправдано говорять про 
будуть в цьогорічних виборах і свої великі виборчі успіхи. 

бо перша їх генерація („Ат-
лас" важить від 200,000 до 
300.000 фунтів і с дуже доро-
гий) не дозволяє на здійснен-

ДЖЕНГГОР — подружжя, по-
стійна праця, $230 місячно її 

З кімнати і лазннчка. Всі удо-
Пднення плюс інші доходи. 

Голоснтись: 
76 Coart Street, Room 25, 

Brooklyn, N. Y. 

REAL ESTATE 
ДОМИ НА П Р О Д А Ж 

5-родки. муров. з садом, біля 
Алексаидер Бве. на Бронксі, 

2 мешкання вільні. За $11.500. 
готівки $3.500. 
8-род. мур- біля Zoo парку, за 

$18.500. готів. $5.000. 
2-род, муров., біля Бронќе пар-

к v. з садом і гаражем, ' за 
$23.000. 
16-родия. муров. дім на 174 вул. 

біля Бродвею за $39.500. ѓо-
тів. $11,500. $2.000 чнст. прнбут-
ку на рік. — Доми дають до-
бряй дохід. Вигідні умови спла-
ти. 

DRUJBA REALTY CORP. 
3450 Broadway, New York City 

AU 1 0194 

DELAWARE and MARYLAND 
Фарми. парцелі при воді, по-
мірковані ціни, низькі податки 
ОЕО. В. SCHREPPLER, Посеред. 

Пишіть до D. P. Gentile 
7 West Main Street 

Middletown, Delaware 

і BUSINESS OPPORTUNITY m 

Ha продаж ҐРОСЕРНЯ ролом 
з апартаментом — продасться 

з уваги на старість. Дуже до-
бре вироблений бнзнес. власник 
проводив 33 роки. Зпінтересо-
ваних прошу Інформуватись: 

Е. ZABAWSKI 
123 Berry St., Brooklyn 11, N. Y. 

Tel.: EV 7-7353 

, 3 ЧАСІ 
І ПРОСТОРІ" 

IFocn 
Ц і н а $2.00 
Замовляти: 

"В V О В О D а-
83 Qraod St. lersev City 3. N. L 

Вашингтон. — Статистика 
показує, що при кінці мину-
лого року в федеральних в'яз-
ницях цісї країни було195,414 
в'язнів, на 3,1 відсотка біль-
ше як в 1956 р. Це становя-
ло 116 в'язнів на кожних 100,-
000 населення. Та коли той 
відсоток порівняти з давніши-
мн роками, то виходить, що 
число в'язнів не збільшилося, І чотири роки, це значить до 
бо в роках 1939, 1940 і 1941 3 0-го червня 1962. Цей дого-
на 100,000 населення припа- ВІР втратив був важність 

Конференція погодилася на 4-річне продов-
ження 

Вашингтон. — Спільна 
Конгресова конференція 6-го 
серпня погодилася на те, щоб 
взаємний торговельний дого-
вір із 17-ма європейськими 
державами продовжити на 

дало аж 126 в'язнів. 

MISCELLANEOUS 

Перероблені 

МАШИНКИ 
ДО 

ПИСАННЯ 
англійські, ціна $ 25.00. Мав-
мо також нові 1 перероблені 
українські машинки. Рахун-
кові машини. Офісові прярл-
дн. Потрібяо аґеитів. 

ALL LANGUAGES 
TYPEWRITER COMPANY 

119 W. 23rd St (6—7 Ave.) 
New York, N. V. ' 

Pbooe: CHelsea 3-8086 

Приготовѓться тепер 
проти 

ІНФЕКЩПНОІ ГАРЯЧКИ 
HAY FEVER 

Можете охоронити себе від 
багатьох прикростей з приводу 
інфекційної перестуди, званої 
також інфекційною гарячкою 
HAY FEVER — коли заздале-
гідь забезпечитесь проти пога-
ного иежнту, спричиненого при-
крнм подразненням проводів у 
носі. Напишіть зараз до: 

TYNOL CO., Box 321, 
Croton on Hudson, N. Y. 

і кажіть прислати собі лік проти 
подразнення носових і віддихо-
вих проводів, званий NARISOL 
(або вишліть цей вирізок з Ва-
шим прізвищем і адресою. Ско-
ро тільки вони одержать, виш-
лють Вам Narisol). Цей чудовий 
лік мас в собі провірені склад-
ники, з чудовим вислідом, які 
прочитують носові проводи і 
приносять полегшу проти хво-
роби HAY FEVER. Легке до за-
жнвання. дешеве і помічне. До-
за за $5.63 вистарчас на се-
зон найтяжчо! інфекційної неду-
ги — HAY FEVER. Пишіть за-
раз, а заплатите поштареві при 
доставі посилки. 

ЦІННІЇЌ НА КІЛЬКА Н А Ш И Х СТАН ДАР'ЃОВИХ 
ПАКУНКІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ТОВАРШ, 

які можете слати до всіх країн Европи й Азії. 
Наші ціни на стандартові пачки включають російське 

мито і ясі Інші встановлені оплати. 
Спеціальна пачка для мужчин 

(Вага іу3 фт., ціна $45.00). 
З'Д ярд. вовняного матеріалу на чоловіче убрання, гладке 

або в паски, відповідне на кожний день; 
З ярд. попелінн на 1 чоловічу сорочку; 
2У2 ярда штруксу на 1 ппру чоловічих штанів; 
1 чоловіча вітрівка з амер. замком і 2 кишенями; 
1 пара чоловічих скарпеток; ` 
1 чисто вовняний чоловічий шалиќ 50x11". 

Спеціальна пачка для жінок 
(Вага 8 фт.. ціна $45.00) 

4у3 ярда матерії на жіночу суконку, гладке або взористе; 
З ярди подвійної ширини матеріялу на жіночі два костюми; 
1 пара жіночих мештів, спорѓовий закаблук, чорні; 
З пари жіночих панчіх; 
1 жіноча вовняна кашмірова хустка на голову, швайцар-

ськнй виріб, в квіти. 32x32"; 
1 комплет (2 кусники) жіночого білля, викінчене коронкою; 
1 чисто вовняний жіночий шаль. X 

Ви можете додати до цих пакунків інші товари з на-
шого каталоги до повної ваги пачки (22 фт.). Ви не платите 
екстра оплат, окремо від ціни товарів. 

Ми повністю гарантуємо непошкоджеяу доставў пачки. 
У випадку, якщоб пакунок пропав або не був доставлений 
з якихсь інших причин, ми даром висилаємо другу таку 
саму пачку, або зворот заплачених грошей. 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА 
ASSOCIATED IMPORTERS AND EXPORTERS 

618 Mchrtyre Building, Winnipeg, Man., Canada. 

30 
червня ц. p. Ного заключе-
но в 1934 році і постійно йо-
го відновлювано. Уряд пропо-
нував Конгресові 5-річне про` 
довження, і Палата Репре-
зентантів на це була погоди-
лась ‚але Сенат ухвалив ли-
ше 3-річне продовження. Під 
час спільної конференції се,-
наторів І конгресменів вдало-
ся осягнути згоду на 4-річне 
продовження. Згідно з цим 
договором Президент зможе 
зменшувати митні тарифи до 

Федеральний суд у Вірджінії відклав шкільну 
інтеграцію на 7 років 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. ДЖ. — 

Т-во Ќлюб Посту'повий, Відд. 
70. повідомляє, що місячні збо-
ри відбудуться в середу, 13-го 
серпня, о год. 7-ій веч., в У. Н. 
Домі. 433 Hoboken Ave. Прнсд-
нупте членів ди УНСоюзу. — П. 
Костиќ, секр. 

торговельного договору 
20 відсотків. Уряд пропонував 
продовження торговельного 
договору на довший час, щоб1 

можна було планувати за-
кордонну торгівлю на кілька 
років наперед. В законі с об-
меження повновластей Прези-
дента, бо Конгрес зможе біль-

Річмонд, Вірджінія. — Фе-
деральиий Окружний Суд від-
клав об'сднання шкіл в повіті 
Прінс Едвард на 7 років. Суд-
дя того су'ду Стерлінг Гатче-
сон заявив, що примусове 

Бирд із вдоволенням прийняв 
це судове рішення. Окру'жний 
Апеляційний Сук ЗДА в Ст. 
Луїсі, Міссурі, розглядав апе-
ляцію Крайового Товариства 
для Поступу Кольорових Лю-
дей проти припинення шкіль-

об'сднання шкіл для білих ііної інтеграції в Литл Року, 
кольорових учнів може поча-ІАркенсо, і заявив.що рішення 
тись аж в 1965 році, хіба шо в цій справі видасть до двох 
теперішнс рішення суду було! тижнів, щоб шкільна влада 
б змінене до того часу. Про-1 знала, що мас робити в спра-

РАЧЕСТЕР, Н. И. — Укра-
їнський Народ. Дім, Відд. 316 
повідомляє усіх членів, що мі-
сячні збори Т-ва відбудуться в 
четвер. 14. серпня, о год. 8-ій 
веч. На порядку нарад важлніг 
справи, присутність усіх чле-
нів конечна. — Управа Т-ва. 

БРІДЖПОРТ, КОЇШ. — Т-во 
Українська Січ, Відд. 59, пові-
домляс всіх своїх членів і чле 
ниць, що збори Т-ва відбудуться 
в неділю. 10. серпня, и У. и 
Домі під ч. 500 Галет вул., точ-
но о год 4-ій по пол. Взнва-
г.ться всіх членів прийти на час. 
— Управа. % 

ФНЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Т-во 
„Любов". Відд. 45, повідомляє 
своїх членів, що збори відбу-
дуться в неділю. 10-го серпня. 
Просимо членів прийти, особли-
во Пригадуємо тим членам, що 
задовжилнсь, щоб прийшли 
вирівняли свої вкладки. — М 
Дубас. предс; А. Гараснм. кас. 
М. Сениќ, секр. 

`іЃJ 

4в Е. 7th St. 
New York City 

Tel-: OR 3-3550 
‚ДГЕЛЖАН'', вічне перо. 
Деіяеві й добрі, швейцарські 

ГОДИННИКИ. 

Р О З Ш У К И 

шістю двох третіх голосів в. тивник 
обох палатах уневажнитн 
зменшення мита Презнден-
TOMS якщо Тарифова Комісія 
ЗДА вимагатиме обмеження 
привозу якихсь товарів із за-
кордону для допомоги внут-
рішньому промислові. В зако-
ні с ще інше обмеження Пре-
знденгових повновластей, а 

сенатор 
шкільної інтеграції ві об'сднання шкіл із почат-

- демократ Гаррі Ф.' ком нового шкільного року. 

V 

Ню Иорк. — Американська 
Унія Громадянських Вольно-
стей вислала депешу до комі-

саме, що Президент мусітнме j сара іміграції Джозефа Свін-
братн до уваги вплив закор 

Американська Унія Громадянських Вольно-
стей в обороні польського моряка Айбеля 

урядовець іміграційного уря-
іу, але це було на польсько-
му кораблі, в присутності ко-
манданта того корабля. Ай-

донноі торгівлі на домашню 
продукцію і згідно з цим по-
вннен обмежувати імпорт де-
яких товарів. 

Брак опіки над втікачами це допомога 
комуністам 

Ню Порк. — Співробітник 
щоденника „Ню Порк Гералд 
Трібюн" Р. Драммонд пише 
про працю Комісії Гаролда Д. 
Целлербаха і стверджує, що 
„брак опіки над втікачами 
в Европі — це допомога ко-
муністам". Автор признає, що 
деякі держави вільного світу 
зробили велику працю, опі-
куючись політичними втіка-
чами з комуністичних держав 
і поселили в себе 1,600,000 
жертв комуністичної диктату-
ри. Але в Европі живе ще 
коло 160,000 втікачів — во-
рогів комунізму в різних та-
борах, і брак опіки над ними 
— це допомога комунізмові. 
Комуністи явно пишуть про 
недолю тих втікачів в Европі 
і підкреслюють, що думка про 
втечу і про право азилю у 
вільних країнах — це нездій-
снена мрія. Уряди вільних 
держав повинні допомогти 
тим жертвам комуністичної 
тиранії, та збудити надію на-
родів за залізною завісою на 
можливості кращого життя. 
Англійський уряд мас у ве-
ресні цього року поставити 
снесок на Асамблеї Об'сдна-
них Націй, щоб 1959 рік ого-
лоситя М і ж народним Ро-
ком Ѓмігранта і пропонуватн-
ме окрему конференцію, яка 
мала б зайнятися долею по-
літичних емігрантів. Пред-
ставннк цісї громадської опі-
заявнв в цій справі таке: — 

,Мп кинули рятунковий пояс 
тим, що топилися, але залн-
чіїї-̀ пі їх на морі". І тому пред-
ставник цісї промадської опі-
кунчої комісії закликає віль-
нні̀ ї світ до допомоги втіка-
чам, бо це корисне для Захо-
ду і спричиняє клопіт кому-
ністам. 

Короткі Вістки 

ѓа, в якій домагається повно-
го І справедливого переслу-
хання польського моряка Рн-
шарда Айбеля, який був втік 
із польського корабля „Фрн-
дерик Шопен" і просив ази-, 
лю в цій країні, але його не 
дістав і був відосланий на 
корабель. АУГВ заявляє, що 
Айбеля вже раз переслухував, Шопен`' 

бель нібито мав заявити жур-
налістові, що він взагалі не 
просив про право побуту в 
цій країні. Унія просить, щоб 
урядовець іміграцніного уря-
ду ще раз переслухав Айбе-
ля в Ню Орлінсі, Луїзіяна, 
куди 7-го серпня мас прича-
лити корабель ‚,4фндернк 

Совєтські студенти заявляють, що не бачили 
в ЗДА „молодих робітників" 

Ню Порк. — 6-го серпня 
від'їхали із ЗДА до СССР де-
леґатн совстськн:; студентів і 
молоді, які майже місяць о-
глядали цю країну. При від-
леті вони нарікали перед жур-
налістами, що не могли окре-
мо бачитися з „молодими ро-
бітниками". Голова делегації 
Ссргей Романовський казав, 
що їх „дуже щнро вітали мо-
лоді американці і студенти". 
Вони відвідяли ,‚поважне чн-

Џ Впреосв. архяспископ Кир 
К. І̀ .пі ;ічі їй і.кий. екзарх фмла-
делфійської дісцезії та Пресв. 
екзарх Стемфорду. спископ Кир 
Амвроз Сенншин, виїхали в не-
ділю дня 27-го липня ц. р. до 
Риму на авдіснцію в Папи Пія 
XII. З Риму обидва відлетіли до('сло міст в ЗДА та бачилися з 
Й ^ р п ї Г с ь к о Г п а л о Г н ^ в а ^ ^ н т а м н університетів і з 

9 На Коишчщії Лмернкшісі,-1 сільською Молоді'ю", але він 
коіч) Легіону в Ню Поїжў Ко-І„л _ „„„„„„„....- „ 
ЛИШНІЙ стейтовий голова ціѓї ! н с с вдоволенні, з того, що 
організації Мартин Б. МекНілііие бачився „з молодими амс-
домагявся, щоб ЗДА повели! 
тверду політику на Середньому 
Сході навіть якби це мало при-
вести до нової світової війни. 
Ведення іншої політики, сказав 
екНіллі принижує ДА і спри-
яс перемозі комунізму. 

ф Мадярський к о м п о актор 
Золтвн Подалі дістав від ко-
муиістичних зверхників наказ 
— поїхати на робітничі збори до 
одної фабрики і виголосити 
промову на тему „Мирова квм-
панія соціалістичного табору". 
Він поїхав, але замість промови, 
почав уголос відчитувати Свп-
тс Письмо. В могильній тиші 
композитор дочитав сторінку до 
кінця і вийшов із залі. Що 
вчинили йому комуністи за те 
— часописи не подають. 

рнканськимн р о б ітннками". 
Романовський гадає, що іїо-
му боялися показати цих мо-
лодих робітників, а в дійсно-
сті це було тому, що тепер 
немає окремої організації для 
молодих робітників, бо робіт-

ннцтво є зорганізоване в про-
фесійннх спілках за фахом, а 
не за роками. 

(МАМО! 
: Замов для мене в „Свободі" І 

ПЕТРО ГОПДА з пов. Сянок. 
село Березко, пошукує ПЕТРА 
ЖНДОВСЬКОГО з Лемківщини 
1 ВАСИЛЯ ПУХІРА. що пра-
цювалн разом у Берліні, НімеЧ-
чина, RoU Print. А. О. Прошу 
голоснтись на адресу: 

PETRO GOJDA 
2629 W. 2nd St., Chester, Pa. 

МАРІЮ Николюк (Дів. прізв.) 
по чоловікові ДЯЧОК, із села 
Гвізд, пов. Надвірна. Маю ві-
домості від Q мами. Хто знає її 
або вона сама, прошу писати на 
aflpecy:DMYTRO DERESZ, 815 
N. Winchester Ave., Chicago 22, 
Illinois. Прошу інші часописи 
про передрук. 

казочку 
РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

Медовий Телесик 
вона дуже-дуже цікава. 

т коштўе всього 40 центів. 
Замовлення слата до: 

"S У О В О D А" 
Р. О. Box 346. 

Jersey City З, N. J. 

Поштќую -братанќа Василя ВІ-
НЯРСЬКОГО сина Івана, ур. 
1922 р. в Яксмоничох, пов. Пе-
ремншль. Він був вивезений на 
працю до Німеччини підчас вій-
ни. Він сом або хто знає щось 
про нього, прощу писати на а-
дресу. МАРІЯ КУЗНК, 519 Е. 
llth St., New York З, N. Y. 

ДОКП ГУМЕННОІ 
„ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
що знайомить із життям 

давніх предків українського 
народу. 

Понад 300 Ілюстрації. 
Crop. 160. 

ЩНА $2.60 
Замовляти:: 

"S V О В О D А" 
P. О. BOX 346 

JERSEY CITY З, N. (. т^ 

Пошукую ВОЛОДИМИРА ЗА-
ДОРОЖНОГО з міста Пробіж-
на. Галичина. Мав працювати 
в Waldorf Cafeteria в New York 
і Albany, N. Y. Справа важна. 
Пошукує: 

( ТІ:ФАИ К Р У Т І Ш 
Р. О. New Market, N. J. 

ЩАДІТЬ у ЛЕГЌШІ СПОСІВі 
КУПЎИТЕ с в о ї ВОНДН 

ЧЕРЕЗ ПЕПРОЛ СЕИВШГС! 

УВАГА! В Ж Е В И Й Ш Л А ДРУКОМ 4 
у виданні „Вісника" ООЧСУ фундаментальна 

„іаорія РУСІВ" 
з вступною статтею проЉ. О. Оглоблнна, 

в перекладі В. Давнденка. 
Книжка мас Л80 сторінок І видана на доброму папері. 

„ІСТОРІЯ РУСІВ", ця вічна книга України, вперше вихо-
дить українською мовою. її останпс видання побачило світ у 
1840 році 1 „внесло могутній дух в усе тогочасне українське 
життя". „Ні одна книга, — писав проф. Д- Дорошенко, — 
не мала у свій час такого впливу на розвиток української 
національної думки, як „Кобзар" T. Шевченка та „Історія 
Русів" Глибока патріотична ідея, безмежна відданість 
української Нації, висока національна, політична й дер-
жавна свідомість — ось що світиться з кожної сторінки 
цього знаменитого твору" (проф. Л. Вілецькнй). 

в ПРИДБАЙТЕ І ПРОЧИТАЙТЕ Ц Ю КНИГУ т 
Ціна в м'якій оправі $ЗЉО — в твердій $4.00 

Замовляти: 
"SVOBODA" 81-83 Grand Street, Jersey City З, N. J. 

ЛЦТЕГАТУРНА НОВИНКА 
Олсвв Звичайна 

ОГЛЯНУВШИСЬ 
НАЗАД.-

; Збірка з 16-ткох оповідань 1а ; 
11 нашої не'давньої минувшини, і; 
`, Усі вони, просякнуті націо-!' 

!; вальво-вяховним, антякому-
; ні стичним 1 протвмосхов- : 
; ським !ДРЙПНМ змістом і чв 

таються з` захопленням. 
Crop, г$г, пДяа їло дох. 

Замовляти: 
'В V О В О D А" 

Р. О. Box 346 
Jersey СЌу S, N, J. 

Ґ? 
КНИЖКА ДЛЯ МОЛОДІ! КНИЖКА ДЛЯ СТАРШИХ!! 

КНИЖКА ДЛЯ BCDC!! 

- „РЕЙД У НЕВІДОМЕ" 
Прочитайте найновішу книжку одного з відомих сучасних 

українських письменників — ЮРІЯ ТИСА. 
Новий твір Юрія Тиса п. з. „РЕЙД У НЕВІДОМЕ" мас 

264 сторінок друку. Книжка Ілюстрована майстром україн-
ської Графіки Борисом Крюковим. Стилева обкладинка. 
„РЕЙД У НЕВІДОМЕ" прочитає кожний з напруженим за-
цікавленням, вона відкриває незнану сторінку з країн, в 
яких воювали козаки. — Це перша повість в у'країнській 
мові про Південну Америку! 

Ціна $1.80 
Замовляйте: 

"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

Увага! ФИЛАДЕЛФІЯ Увага! 
ВИСИЛКА ПАЧОК до всіх країн Европи й других 

КОРИСТУЙТЕСЬ ЎСЛУГАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ, ВВІЧЛИВОЇ 
І СКОРОЇ ФІРМИ 

GENERAL PARCEL ft TRAVEL CO., Inc. 
(Licensed by the USSR) 

Branch Office: 
632 West Girard Ave. — PHILADELPHIA 23, Pa. — WAInut 5-8878 
Після договору з ІНТУРИСТОМ фірма мас право висилати ПАЧКИ до всіх 

КРАТН ЕВРОПИ й АЗИ. — Затямте: Всі пачки виснласться впродовж 48 год. 
Всі оплати, включаючи мито, оплачується в бюрі фірма. 

Џ ВИСИЛАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ НОВІ РЕЧІ Џ 
ГАРАНТОВАНА ДОСТАВА — КОЖНА ПОСИЛКА ЗАБЕЗПЕЧЕНА 

— В БЮРІ ВЕЛИКИЙ ВИБІР ТОВАРШ — 
ПАКУНКИ МОЖНА ПРИНОСИТИ ОСОБИСТО, АБО ПРИСИЛАТИ ПОШТОЮ. 
Клієнти, що присилають пакунки поштою, дістають зараз список присланих ре-
чей і кошти висилки. — Кожний клієнт дістає від нас поквітоваяня американської 

пошти з датою висилки, а по доставі пачки, розписку а підписом адресата. 
Відкрито ЩОДЕННО: 9 рано до 8 по пол. — в НЕДІЛІ: закрито. 

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ 
НЕ ПОВИННІ 

ТРАТИТИ НАДП 
хтось НАЙДЕТЬСЯ, ЩО ВАМ ПОМОЖЕ. 

МОЯ ЩЛЬ ПОМАГАТИ ХВОРИМ 
ЩДЗИСКАТИ СВОЄ ЗДОРОВ'Я 

ПРИРОДНИМ СПОСОБОМ 
^ПРИРОДНОЮ МЕТОДОЮ). 

Годний прийнять: 
ЩОДЕННО від 9-ої рано до 7-ої 

" і смгга за попереднім зголс-

ТеІ.1 
2-0773 

JOSEPH MILLER, D.O., PhXJ. 
790 BROAD ВТВЯВТ 

NEWARK, N.J. 

ТАРЗАН, ч. 4106. Поранений! 

ХВОРІ, 
HE ТРАТЬТЕ 

НАДІЇ 
H E Т Р Е Б А ДОВГО 

Ч Е К А Т И ! ѓ 
ЗАЖПИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 
ЗІЛЛЯ Д-ра П. МІЛЛЕРА, а 
вже завтра почуєтесь краще. 

Зілля це не вариться, ані 
не заларюсться, а виснвасть-
ся його в природнім виді так, 
як є у пачці. Тим то воно та-
ке помічне й корисне. 

Всі, що хворіють на неду-
гу шлунка, як кваси шлунка, 
гази, запір, нестравність, від-
бнвання, завороти голови, 
біль у крижах, короткий від-
дих, жіночі' недомагання, ге-
мороіди, ревматичні болі й 1н-
ші недомагання, повинні ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
МІЛЛЕРА, п. н.: 
"J. М. L, Herb Compomid # б" 
а вже завтра почуєтесь кра-
ще. Зілля це повинно нахо-
днтнся, як перша поміч, у 
кожній хаті 

Ціна одної пачки, враз Із 
поштовою пересилкою $ G.85. 
Якщо бажаєте зробити сво-
йому приятелеві вартісний 
ДАРУНОК, тоді дві пачки 
тільки $ 10.00 з пересилкою. 

Висилаємо також наше зіл-
ля до всіх країн ЕВРОПИ. 

Пишіть зараз, долучаючи 
чек, або Money Order, на 
адресу: 
THE MILLER CO., Inc. 

Dpt. 41, 790 Broad Street 
NEWARK, N. J. 

Lytwyn St, Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щнра 1 Чесна 
Our Services Are Available 
- Anywhere to New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRV1NOTON, N. J. 

NEWARK, N. I 
ESsex 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР; ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 

в BRONX, BROOKLYN. NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

"даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel.: ORcbard 4-2568 


