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ПРОЄКТ ПЕРЕДАНИЙ НА 
РОЗГЛЯД СЕНАТСЬКО-

ПАЛАТНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

погодилися прийняти „на 
Асоціацію Портових Вантажників 

Форест Парк, Па. — Екзс- го то часу Асоціація мак 
кутивна рада об'єднаних ро-
бітннчнх спілок Амернкаясь 
кої Федерації ҐІраці та Кояґ-
ресу Індустригннх Організацій 
на своєму засіданні, відбутому 
17-го серпня ц. p., вирішила 
прийняти знову в члени АФП-
КІО Міжнародну АСОЦІАЦІЮ 
Портових Вантажників (ІЛА), 
що була виключена перед шс-
стн роками за потурання ра-
кетірству І продажності в її 
проводі. Згадана Асоціяція 
нараховує 60,000 членів. Згід-
но із заявою президента АФП-
КІО Джофд?на Міні, екзеку-
тивия рада- погодилася відно-
ввти членство ас оці я ції на тій 
підставі, що'провід її перевів 
уже далекрсяглі"'ђаходи для 
очищення 'своїх рядів від зло-
чинних вЛвмвнтів. Погоджу-
сться на прийняття ІЛА до 
АФП-КІО теж і конкуревцій-
на до Міжнародної Асоціяції 
Портових вантажників спілка 
Міжнародне Братство Порто-
вях Вантажників, створена 
з робітників-, опозиційних до 
політики проводу ІЛА. Оби-
дві спілки погодилися навіть 
уже на співпрацю між собою. 
Прийнято Асоціацію Порто-
вих Вантажників у члени АФ-
П-КІО увюино, покищо на 

казати свою дальшу добру во-
лю і готовість перевести до 
кінця вичищення своїх рядів 
із злочинних елементів. По-
новне допущення Асоціяції 
Портових Вантажників в ряди 
АФП-КІО с першим випадком 
прийняття спілки викиненоі 
за корупцію. Крім Асоціяції 
Портових Вантажників поза 
АФП-КІО перебувають, як вн-
ключені. ще спілки шоферів, 
пекарів і пральних робітників. 

дворічну пробу ‚під час яко- хор. 

Щ Присутні ќя ЗдвмзІ ямерн-
каяських ўкраЃвців, улаштова-
ному в днях 25 І 28 липня з н.ч-
годи 15-ої річниці бою Ўкраїн. 
ськоі Дивізії ЎНА Під Кродямн 
на Оселі ім. О. Ольжича а Лі. 
гайтои. Па., вислали на руки 
през. Айзенгавсра телеграму Із 
заявою ,що кол. вояки 1-ої Ук-
раінськоі Дивізії ЎНА готові до 
боротьби з московсько-комуніс-
тнчною загрозою для світу і 
ЗДА. Водночас у телеграмі ви-
словлено подяку запроголошея-
ня Тижня Поневолених Наро-
дів. Підписали телеграму ген. 
П. Шандруќ, інж. М. Ліщннсь-
кнй, інж. Василь Заброцькяй, та 
Богдан Дубиќ. 

Џ Один з найбільших амерк. 
канськнх музичних видав-
ннцтв, Едвард В. Маркс Мюзік 
Корпорейшен в Ню Норку, під-
пнсало умову з д-ром Антоном 
Рудикцьким на видання його 
композиціє — обрібок народних 
пісень на мішаний украінснький 

КОНГРЕС ЗНОВУ ПРОТИ ДОПУЩЕННЯ 
ЧЕРВОНОГО КИТАЮ ДО ОН 

Вашингтон. Палата" Pcnpe-
зентантів схвалила минулого 
понеділка, 17-го серпня, нову 
резолюцію проти допущення 
червоного Китаю до Об'сдна-
них Націй. 368 законодавців 
голосувало в користь цієї ре-
золюції і тільки двох, Вільям 
Меср з Вермонту і Томас Аш-
лі з Огайо, обидва демократи, 
проти неї, заявляючи, що та-
ќа резолюція не с тепер на 
часі і бсзпотрібна, а конгрес-
мен Меср ще в додатку твер-
див, що комуністичний уряд 
Китаю с урядом де фаќто, без 
уваги на те. чн це кому подо-
басться, чи ні. Тим часом кок. 
ґресмен Джав В. МекКормек 
з Массачусетс, що с лідером 

іемократичноі більшосте в 
Палаті, твердив. Що Кояґреч: 
саме тепер, перед відвідинами 
Хрущова, повинен цю резо-
.люцію схвалити. Він твердив, 
що не м о ж е зрозуміти, як 
хтонебудь може вважати И' 
перішнін комуністичний урвД 
Китаю за „миролюбний",, що 
могло б бути передумовою йОѓ 
го членства в Об'сднандх 
Націях, пригадуючи Конгре-
сові недавній напад на Тибет. 
Конгресмен Джадд з Мівне-
соти. що — я'к відомо, — вуп 
головним промовцем на Кой-
ѓріч і̀ Американських У країќ-
ців в лютому цього року, ввІт 
вав червоний Китай „смер-
тельним ворогом З'бдяяеігНх 
Держав Амернки". 

КОНФЕРЕНЦІЯ В САНТІЯГО ВСТАНОВИЛА 
МІЖ-АМЕРИНАНСЬНУ КОМІСІЮ МИРУ 

В Чілс затримано кубинський літак 
Сантіяґо. — Під час засі-

дання конференції міністрів 
закордонних справ, що прохо-
дило в понеділок 17-го серп-
ня і предметом нарад якого 
була справа взаємних обви-
нувачень Куби і Домінікан-
ської Республіки в організу-
занні агресій і наладів. до 
Сантіяґо прилетів і прнзем-
ннвся без дозволу кубинський 
літак Із 40-ма членами зало-
го, в тому 13 озброєними во-
якамн й офіцерами кубинсь-
кої революційної армії. 41-
лійськнй уряд узяв літак під 
військову охорону і затримав 
усіх членів залоги, доручаю-
чи їм водночас покинути за-
раз же на другий день тери-
торію Чілс. В політичних ко-

лах зв'язують Приліт цього 
літака до Сантіяґо із запоні-
дженим уже приїздом до цьо-
го міста і для участи в кон-
ференціі міністрів закордои-
нпх справ Західньоі Півкулі 
Равля Кастро. молодшогІІбра-
та кубинського прем'єра ̂ іде-
ля Кастро і головяокомаялу-
вача збройних сил Куби. Прн-
буття Равля Кастро до Сан-
тіяґо заловіджено на вівторок 
18-го серпня. Він мав би взя-
тя офіційно участь в нарадах 
міністрів закордонних справ 
і, як сподіваються, мав бн ви;-
ступити з новими обвинува-
ченнями проти Домініиансь-
кої Республіки в організуван-
ні актів агресії на ќубийсьќў 
територію. 

ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ ВУГЛЯНОГО 
БАСЕЙНУ ПЕНСИЛВЕНІЇ ОБРАЛИ 

НОВИЙ ПРОВІД . 
Магоной Ситі, Па. — Мину-

лої неділі, 16-го серпня ц. p., 
в Магоной Ситі в Пенсилвенії. 
ч самім осередку вугляного 
басейну, відбулися чергові 
річні збори Відділів УНСою-

В АМЕРИЦІ 

вў фазу давнього розвитку Й 
що в останніх місяцях цього 
року вона напевно виконає 
свої занедбувані досі, ювілейні 
зобов'язання супроти своєї 
організації. При цьому вівч 

іў тієї округи. Хоч збори від- підкреслив взірцеву працю 
булися в незвичайно гарячу 
тнину. із 23-ох Відділів, які 
належать до округи, прибули 
іелеґатн із 14 Відділів, в тому 
чід усіх більших Відділів. Збо-
т відкрив й ними проводив 
іідомнй союзовий діяч Ми-
чаплѓі Гентош. а секретарю-
тав союзовий піонер Онуфрій 
Ќостюк. Після нарад, збори 
тбрали новий провід у склад 
чќого увійшли: Михайло Ген-
тош — голова. Іван Пструцьо 
— секретар та пані Олена 
Словіќ — касир. Після вибо-
оІв головну доповідь, зв'язану 
із 65-літтям УНСоюзу та зав-
даннями, яиі воно накладає 
на Відділи та членів УНСою-
зу. виголосив д-р Ярослав Па-
цох, головний секретар УНСо-
юзу. Доповідач підмітив жн-
вучість УНС. який в своє 
65-ліття дальше йде піонерсь-
ким шляхом всебічного роз-
внтку й по давньому служить 
ріДиій громаді на всіх полях 
її збірного життя. Головний 
секретар висловив певність, 
що з новими діячами у про-
аоді Округи вона ввійде в но-

‚СКПІДЖЕК" В БРІІТПІСЬКІІІ ПРИСТАНІ ПЛИМУТ 

Американський підводний иуклеарний човен „Скіпджек", 
один із найшвидших човнів цього типу, відбув 3,000-мвлев) 
подорож з Ню Лондону, Копії, у ЗДА до бритійськоі пристані 
у Плямуѓ в Англії. Майже ввесь час подорожі він плив 

під водою. 

НА УКРАЇНІ Б'ЮТЬ ДИВНІ ГРОМИ 
Редакції „Свободи" переда-

дано оригінального листа, пн-
самого сестрою з одного села 
району Турка (Стрнйщива) 
до брата в Нюарку. В листі 
написано дослівно: „У нас по 
старому, всі здорові, як ін-
дикн в ѓлоту, насупивши носи. 
Ціле літо була у вас погода, 
аж -гелер почали нагло день 
за даєм бити громи, що аж 
страшно. Тут в селі убяв грім 
коло хати одного 18-літнього 

вав радія. По других селах 
попалило хати і тане всяке 
непотрібне". Лисѓ писаний 
1-го серпня `ц. р. В листі біль-
ше натяків ва ‚‚непогоду". 
Згадка про те, що „громи 
розбивають" р а Д і о а парати, 
сходиться з повідомленням, я-
ие подав в кореспонденції з 
Праги нюаркськнй „Стар-
Леджер" з Іб^гр серпня про 
те, що також комуно . чеська 
влада тепер всілякими підсту-
памв і бел них відбирає радіо-

хлогщя, а по хатах порозбв- приймачі від населення 

чЧфвонірозстрішщ^в, тадярсьних 
повстанців 

Відень: — Тут з достовір-
них джерел повідомлено, що в 
Мох мадярів, засуджених ще з 
Будапешті розстріляно вісь-
початком цього року на кару 
смертн за участь у повстанні 
в 1056-му році. Спостерігачі в 
Будапешті вважають, що дату 
розстрілу визначено так, щоб 

він відбувся перед 20-им серп-
ня, коли припадає в Мадяр-
щнні ‚день конституції", з на-
годи якого проголошується, 
звичайно, амнеетію. З урядо-
пого боку не ноѓверджоно роз-
стрілу, але відомо, що апеля-
ція засуджених до вищого су-
ду була відкинена. ______ 

Італія домагається, щоб Москва 
не втручалась у внутрішні справи країн 

для УНСоюзу. а зокрема виз 
начні успіхи в цьогорічній 
кампанії за приєднання нових 
членів новообраного голова 
М. Гентоша. Посифа Сидора 
а передовсім сек`ретаря І. Пе-
трунця. який впродовж сімох 
місяців на двісті відсотків пе-
ревищнв цілорічну квоту но-
вих членів. Збори схвалили 
заклик до всіх Відділів Окру-
ги виконати в цілості назяа-
чені їм квоти членів, а ново-
вибраний голова склав зая-
ву. що особисто допильновува-
тиме виконання цього ювілел-
ного зобов'язання. Схвалено 
також при кінці цього року 
відмітити 65-літній ювілей У-
НСоюзу святочним бенкетом, 
влаштованим в'сіми Відділами 
округи й обрано для цього 
окремий комітет з адвокатом 
з МекАду АдамоМ Баволякои 
На, чолі. Відспіваннлм націо-
нального ГЯМИУ закінчилися 
ці збори найстаршої округи У-
НСоюзу, в межах якої утво-
рився УНСоюз, а з ним пер-
ша загальна організація аме-
рнканськоі України. 

Рим. — Італійський прем'єр 
Антоніо Сені і міністер за-
кордоняих справ Джусеппе 
Пелла передадуть президен-
тові Айзенгаверові меморан-
дум під час особистої зустрічі, 
з ним в першому тижні верес-
ня ц. р. у Парижі. Головний 
зміст цього меморандуму — 
бажання італійського уряду, 
щоб Совсти перестали вико-
рнстовування к о муністичних 
партій й усіх країнах світу, як 
засіб власної політики. Італія 
мас найбільшу комуністичну 
!партію з усіх вільних країн і 
та партія стоїть цілком на по-
слутах Москви та слухає ЇЇ 
наказів. Так, напр., тепер ко-
муністична партія виступає 
різко проти будь-яких кон-
тактін італійського уряду з 
іншими членами НАТО, союз-
някамн Італії, перед подорож-

жю Хрущова до Вашингтону, 
бо — мовляв — не треба,,псу-
ватя спокійної атмосфери", 
потрібної для розмов між Ай-
зенгавером і Хрущовим. Іта-
лійськин уряд не обманює се-
бе надією, наче б Совсти дій-
сно виреклись своїх п'яѓнко-
лонннків У цілому світі, але 
хоче, щоб Анзенгавер підкре-
слнв У своїй розмові з Хрущо-
вим, що користування Моск-
вою комуністичними партія-
ми, як своїми агентурами в 
різних вільних країнах, це 
найголовніша перешкода для 
дійсної коскзнстенції. Карди-
нал Джованні Баттіста Монті-
ні, архиспископ Міляно, ви-
дав Пастирського листа, що 
його відчитано в усіх церквах 
в Італії в мвнулу неділю, про-
тн співпраці з комуністами та 
до боротьби проти марксизму 
в усіх його проявах. 

ЗАПОВІДАЮТЬ МОЖ-
ЛИВІСТЬ ЗУСТРІЧІ ХРУ-

ЩОВА З ДЕ ЃОЛЕНІ 
Париж.- — В понеділок, 17-

го серпня, тут поінформовано 
про відвідний совстського ам-
")асадора Серґея А. Віноґрадо-
па французького президента 
Шарля де Ґоля попереднього 
Чня, в неділю 16-го серпня, і 
і цього робиться висновок про 
можливість зустрічі де Ґоля з 
Хрущовим. Віноґрадов їздив 
на зустріч з де Ґолем 125 
миль до його приватної рсзи-
ченції в східній Франції і цю 
поїздку задержано в таємниці 
аж до чергового дня. Цс вже 
була друга зустріч совстсько-
го амбасадора з французьким 
президентом впродовж одного 
місяця. Перша зустріч відбу-
лася 14-го липня під час 
французького національного 
свята. Представники францу-
.̀ького міністерства закордон-

них справ вияснили, що Віно-
градов прохав зустрічі з де 
Ґолем для „передачі послан-
нь загальної натури", але в 
гшпломатнчннх колах цілком 
чс вважають за „звичайну" 
поїздку амбасадора 125 миль 
іо приватної резиденції пре-
зндента де Голя, та ще й в 
неділю під час його вакацій, 
для передачі тільки „звНчай-
ного" послання. В тих самих 

колах вважають, що саме те-
пер відбуваються обговорю-
вання можливосте зустрічі де 
Голя з Хрущовим, що мало б 
відбутися або під час поворо-
ту Хрущова з Вашингтону та 
його короткої зупинки у Фран-
ції, або евентуально де Ґоль 
мав бн поїхати до Москви. 
Тим часом, де Голь цілком це 
був одушевленнй повідоМлеи-
ням про відвідини Хрущова в 
Америці та президента Айзев-
гавера в Совстському Союзі, 
хоч дещо злагіднив своє від-
ношеяня до цих зустрічей пі-
сля того ‚як президент Айзен-
гавер рішився насамперед віл-
відатн Европу та відбути роз-
мови із представниками за-
хідньо-европейських держав. 
Французький прем'єр Дебре 
ще вчора заявив, що Францій, 
щоб „не дати себе роздавити" 
будь-яким домовленням між 
З'сднненнин Державами 1 Со-
встським Союзом, мусить по-
ставнти себе в таке положен-
ня, щоб її почули і зрозуміли. 
Саме ця заява піддала спосте-
рігачам висновок ,що веділь-
на поїздка Віноградова до Де 
Голя може мѓати на меті зус-
тріч французького президента 
з Хрущовим. 

МОСКВА ЗАКИДАЄ ЛЯОСОВІ 
„ПОРУШЕННЯ НЕВТРАЛЬНОСТИ" 

Москва. — В понеділок 17- за воєнну акцію в північній 
го серпня совстське МІНІСТРр-
ство закордонних справ про-
голосило офіційну заяву, в 
якій обвинувачується Ляос в 
.‚П о р у шенні невтральиости'' 
з г о д о ю на влаштування 
американських військових баз 
Ь тому-' пІйдЄНяд-азЃіТськомў 
королівстві. В заяві рівночас-
но вимагається в і д н о в и т и 
Міжнародну Контрольну Ко-
місію для Ляосу, яка була 
встановлена'після закінчення 
війни в Індокитаї в 1954-му 
році. В соаєтській заяві в 
дальшому сказано, що тепері-
шня ситуація в Ляосі може 
привести до громадянської 
яійнн і тим самим, мовляв, за-
грожус міжнародному мирові. 
В Ляосі справді вже від дея-
кого часу відбуваються події, 
які загрожують міжнародно-
му мирові, але не з вини Ля-
осу, тільки його комуністич-
них сусідів, — стверджує уряд 
Ляосу. обвинувачуючи кому-
ністнчні уряди Північного 

частині Ляосу. В совстському 
повідомле н н і сказано, що 
„уряд Ляосу, не зважаючи на 
своє зобов'язання в Женевсь-
кому договореќні з 1054-го ро-
ку, заключвв договір, що нам 
легалізується приявність а 
Лаосі віійськового. персоналу 
З'цдинеяиХ^Д'сржав Америки, 
та передав йому контролю 
армії Ляосу". Москва також 
обвинувачує Ляос за те, що 
він висилав своїх спостерега-
чів на конференцію держав 
Організації Південно-Азійсь-
кого Пакту (СЕАТО) як І на 
військові маневри та „за ін-
шу активність того агреснвво-
го бльоку". Уряд Ляосу рі-
шучо заперечує обвивувачеи-
ня Москви, ви двигаючи свої 
протнобвинувачення. Презн-
дент Айзенгавер на одній із 
своїх останніх пресових кон-
ференцій заявив, що вів мас 
в пляні порушити справу ко-
муністичниХ інтриг в Ляосі 
прн нагоді своєї недалекої 
вже зустрічі із совстськмм ди-

В'стнаму та червоного Китаю ктатором Хрущовим. 

У К Р А Ї Н С Ь К А Х Р О Н І К А 
Щ „Бюлетень Української Пі живе тепер у ФиладелфП. ЗДА. 

льноі Академії Наук у ЗДА". виїхав в подорож до Ввропн. В 
присвячений пам'яті першого і І днях 25 і 2в липня ц. p., він 
нерміяиого президента Академії і брав участь у нарадах Конгресу 
„ ‚ - U - Ї Ѓ К г, Г.п X l u Y n f t n U P t j V r W n n i t 1І0ГЛІ-П:і а Т П І ' Я Ц М І І и V 1 1 „ , , , В І R . проф. д-pa Михайла Ветухова. 
появився спеШяльним вндан-
иям, як число 20 зи липень 1959. 
У Бюлетені вміщено портрет 
Покійного, матеріялн до його 
біографії і бібліографії науко-
вих праць, голоси пресн з при-
воду смертн проф. М. Ветухоьа 
та інші матеріялн. 

# Кояцерт тамків І народних 
пісень — українських, румунсь-
кях, болгарських, чехословаць 
ких І польських відбувся а неді-
лю, дня 16 липня ц p.. в Пар-
ковому Театрі нюйоркського 
Центрального Парку. Концерт 
був улаштований національни-
ми групами Ню Иорку з нагоди 
300-річчя відкриття Гудсону. 
Українські тв'нки були виведені 
під проводом пні Ніни Баќнд. 
З піснями і музикою виступав 
Ансамбль Українських' Банду-
рнстів з Ню Джерзі. 

ф Д-р Лея Мяяловськяй, го 
лова Світової Федерації Украін-
ськоі Католицької Преса, шо 

‚Церква в труднощах", що від 
буваяся в місті Кеніґиітайн і в 
якому брали участь видатні 
церковні та громадські діячЃ'а 
різних країн Ивроші. в тому 
теж І багато украіиців. Д-р 
Милловський плянус ще ПІДПІ 
дати редакції українських ча-
' `чім' ні у Німеччині, поселення 
українців в Австрії та побувати 
теж у деяких міжнародних уста-
новах у Женеві. 

О 'А і.ід колилгніх учнів І про. 
фееорія Інсбруцькоі гімкааІІ 
відбудеться в суботу й неділю 
12—13 вересня ц. р. на оселі 
Українського Робітничого Co-
юзу в Ґлен Спей. Головну допо-
відь про історію Інсбруцькоі 
гімни ні. її значення і осяги ви-
голосить директор тгісі гімназії, 
який прожнвас тепер у Цінка-
ґо, проф. Богдан Попель. Інс-
бруцька гімназія існувала в pp. 
1946—49 І II вихованці займа-
ють тепер поважні становища в 
різних країнах, здсбільша в 
ЗДА і в Канаді. 

Військо в Індонезії 
Якарта. — Від 22 До 31 ц. 

м. мав відбутись в столиці 
Індонезії Якарті шостий кон-
ґрес індонезійської комуні-
стнчноі партії. Тим часом в 
минулому тижні місцеве вій-
ськове командування, покли-
куючись на обов'язуючу кон 

— проти комуністів 
проводять шеф штабу армії, 
тепер міністер оборони і без-
пекн Насунціон, швидше чн 
пізніше прийде до розгра. 
Військо В Індонезії ставиться 
вороже до комуністів і, ма-
буть, буде наполягати, щоб 
комуністичній партії не доз-

тгитуцію, яка вимагає згоди . волити на її конгрес також і 
війська на кожне політичне 
іібрання. заборонило такий 
зізд. Індонезійські комуністи 
заметушились і. мабуть, поча-
пи натискати на самого ‚.спів-
існувального" президента Су-
чарна, бо тепер появився ко-
нунікат, , що ком^істичний 
конгрес відложено на один 
місяць. Закордонні обссрвато-
ри в Індонезії вважають, що 
між тамошніми комуністами 
та військовими колами, яким 

в наступному місяці. 

і - 9 Німецький тютестаятськвя 
І.ІІКІ.-кѓіп Оѓто Дібеліюо гостро 
натаврував на з'їзді світських 
протестантськнх вірних у МЮВ-
хсиі комунігтнчннй уряд Схід, 
ньо{ Німеччини за те. шо той 
дозволив 21,000 своїх громадян 
прибути на такий з'їзд в мив. 
році, а в цьому році обмежив 
те число тільки до 1.000. Прн-
пшшх на Мюнхенському з'їзді 
було 60.000 делегатів з 23-ох 
країн. 
— — — — — — 

У СВІТІ 
9 Кяяжяа Лина , донечка 

англійської королеви Слисаве-
тн II І князя Филипа Кдинбуіг-
зького. скїнчнлн в п'ятницю ми 
иулого тижня 9 років. З цього 
приводу ўладжено в саду на 
замку Белморал у Шотлян'діі 
..пікнік", на який запрошено 
найближчих товаришок Анни. 
Англійський королівський двір 
не оприлюднюѓ, подробиць та-
ких родинних святкувань. 

ф Спадкоємці Артура Коняка 
Дояла, англійського письмеи-
ника. що придумав ШсрЛока 
Голмса. виграли у міському су. 
ду в Москві право домагатись 
від Найвищого Суду Російської 
СФСР розгляду іхньоі скарги 
на заплату авторських прав. 
Державне совстське видавииц-
тво розпродало 3.500.000 прн-
мірннків книжок Конаиа Дой-
ла в московському перекладі, 
не заплативши ні сотнќя за ав-
торське право Репрезентантом 

спадхог.мців того письменника є 
Геролд Берман. професор совст-
ського права на Гарвардському 
університеті. Він говорить плав-
но по-російеьки. 

Џ Комсомольскал Правда" 
закидќе американським провід-
пні.чм по американській вистав, 
ці у Москві, що вонн „порушу-
ють кодекс міжнародної курту-
азіі" та ..ображують соці я лі. 
с̀ тичні почування. На виставці 
ЗДА у Москві с 75 молодих про-
1U дмиќ і н. у тому числі 27 жінок: 
їх довго й дбайливо внбіралн й 
довго і дбайливо вибирали ft 
вишколювали. Всі вони добре 
володіють російською мовою та 
знаменито знають Америку ft 
американські відносний. Мос-
калі щоденно закидають кож-
ного з них тнсячамя залятіа на 
які треба відповідати з вели-
ким почуттям такту, знанням 
справи І терпеливістю. 
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БІЙ ЗА РОБІТНИЧИЙ ЗАКОН 
Робітниче законодавство в З'єдинених Державах — мо-

лоде, бо нараховує всього 27 років, почавши від т. зв. Акту 
Норріса-Ля Гардії, що охоронював право робітників до страй-
ків проти судово-правнмх заборон. В 1935-му році прийшов 
наступний закон'по ліберальній лінії: Крайовий акт про від-
носики у світі праці. Це була наче ..Велика хартія прав" 
для робітничого, світу в Америці, зв'язана з іменем тодіш-
нього сенатора Роберта Ф. Ваґнера, покійного батька тепе-
рішнього посадника Ню йорќу. Найбільшими здобутками 
зорганізованого робітництва було признане в тому законі 
право робітничих спілок заступати всіх робітників в перего-
ворах з працедавцями за колективні договори праці й ви-
нагороди, охорона робітників проти позбавлюваня їх праці 
з приводу їх активності! в робітничому спілчанському русі, 
покликання до життя Крайової Ради для відносин у світі 
праці і ін. 

Однак, із розростом робітничих спілок почались також 
такі їхні виступи, що їх працедавці окреслювали, як алов-
живання набутих прав із шкодою для національної еконо-
міки. Річ ішла головно про масові страйки, які — бувало — 
не завжди знаходили підтримку збоку публічної онінії. То-
му в 12 років після закону Ваґнера прийнято в 1947 році 
закон Тефта-Гартлі, який привернув право судів розгляда-
ти закономірність страйків, завів право Президента перерва-
ти страйк на пробний 80-денний період і поширював право 
працедавців щодо звільнювання затруднених. Робітничі спіл-
ки від першого дня ухвалення закону Тефтв-Гартлі боро-
лись за його лібералізацію. Тим часом у світі праці появи-
лось нове дуже прикре явище: явна злочинність в керівниц-
тві деяких великих робітничих спілок та їхніх місцевих від-
ділів. 

Розкриті грошові зловживання, розтратність, нажива 
терор, перекупність та інші жалюгідні факти з діяльносте 
деяких робітничих спілок порушили цілу американську пуб-
лічиў опінію. Однак всеодаю Конгрес, що спирається на внс-
лідах переслухань сенатської комісії Джана МекКлеллена, 
державна адміністрація, суди і сама чесна верхівка центра-
лі робітничих спілок — всі вони разом узяті не всилі вико-
ренити зло, що з свого боку використовує всі можливі прав-
ні закарлючкл й поклтпсвсться на діяння в рямцях законів. 
Таким чином, наприклад, Джім Гоффа, президент півтора-
мільйонової спілки Міжнародне братство водіїв, завжди ще 
залишається у проводі тієї могутньої спілки, дармащо вже 
два роќя тому виключено її з Американської Федерації Пра-
ці-Конгресу Індустріальних Організацій, а сам вій, Гоффа, 
став в Америці і поза нею цаче символом зловживань і нере-
гулярностей в робітничѓому русі. Коли в мин. тижні згадана 
сенатська Комісія знову оприлюднила цілу низку конкрет 
них препоганих закидів проти Гоффи і його спілки, він збув 
це'й акт оскарження прокльоном під адресою Сенату, глузую-
чн з найвищоЃ державної законодатної установи. „Рідерс 
Дайджест", що мас 12 мільйонів накладу, проголосив в сво-
му останньому виданні за місяць серпень ц. p., на першому 
місці пламенну статтю Лестера Веллі, автора книжки „Світ 
праці ЗДА", п .н. „Увага Конгрес! Візьміть під увагу смерть 
Роя Ендервуда". Там описує він драматичну боротьбу, яку 
протягом 14-ох років вів на терені одної робітничої спілки 
у ФнладелфіІ чесний робітнії чин діяч Рой Ендервуд, аж вре-
шті, доведении до розпачу, зацькований проводом своєї спіл-
ки і хуліганами, на яких той провід спирався, покінчив са-
могубством. 

Ці відносини напевне стали причиною, чому з 3-ох існу-
ючнх в Конгресі робітничих законопроектів прийнято в Па-
латі Репрезентантів в минулому тижні спершу 229 голосами 
проти 201 та через день 303 голосами проти 125 найгострій-
шнй з-поміж них законопроект Ландрума-Гріффіна, що мав 
підтримку збоку Президента. Робітничі спілки завзято бо-
ряться проти загострювання законодавства, щоб погіршені 
клявзулі не вдарили несправедливо по всьому робітництві, 
яке у великій більшості - - чесне. Невдачу пречисленних ад-
вокатів робітничих спілок ‚які переконують законодавців в 
коридорах Конгресу („лабіїсти"), приписують саме атмос-
фері озлоблення проти Гоффн та його послідовників. Тепер 
річ іде про вирівняння п ріп тятого законопроекту з сенат-
ською версією закону, що їй сцонзорував сен. Джан Ф. Кея-
неді. З уваги на президентські вибори в I960 p., на можливу 
кандидатуру демократичного сенатора Дж. Кеннеді і на 
впливи чесної верхівки робітничих спілок в Демократичній 
партії — справа мас сильний політичний поемаќ. Але існу-
ють всі дані вірити, що за цієї сесії таки буде прийнятий 
новий робітничий закон і що він буде такий, який, не по-
меншнвши засадничнх здобутків робітничого руху в ЗДА, 
причиниться дб очищення його від елементу, що опоганює 
ім'я Америки. 

Любомнр О. Ортннськня 

ФЕСТИВАЛЬ НАХАБНОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПРОПАГАНДИ 

Ш 
Відень. — „Я радо був би Пратері і по ќаварцях міста, 

приїхав начо^естиваль,.влаш-1 доказали, що противна сторо-
тований котроюсь із західніх на боїться і втікає від справж-
країн. Я не є комуніст і не по- j ньої дискусії, не має аргумен-
діляю політики Москви. Ми.`тів чи контраргументів і пов-
індіііці, маємо евої проблеми, j торюв переважно засвоєні 
що- їх не всилі розв'язати мар- j штампи—Але, рівночасно вона І цд, Т м е н ш и ц у 
ксистська доктрина. Але Мос-'провокує і хоче творити вра-
ва взяла ініціативу і щодва ження, що її ідеї непереможні 
роки влаштовує фестивалі.! Тому не вистачає самого ігно-`j 
Хоч ми знаємо, що ці. фестн- j рўвання й бойкотування, але 
валі мають на меті пропаґан-
ду, все ж радо ідемо на них, 
щоб пі.шати світ". 

Таку приблизно відповідь 

треба виклик приймати і від 
бивати. Це в першу чергу сто-
сусться пропаганди, що її стоѓ 
сують підручні Москви з Ук-

діставали західні спостерігачі І раїнн. У Відні вони застосува 
від сотень молодих азїїіців, і; лн тактику: ‚-давайте погово-
ця відповідь була щира. П до-
воднлося мені чути також від 
маляйського молодого журна-
ліста, що зі словами докору 

римо" і переліцитовувалнся у 
вихвалюванні положення в 
Україні. Це вж'е не було на-
віть завчене з передовнць`„Ра-

звертався на адресу ближче! дянської України" — це було 
не уточненого Заходу: „Чому прямо безкрнтичне жонґлю-
завжди тількн протидія, а не вання словами згідно з заса-
власна дія? Ідея зустрічі мо- дою „п'ятнрічка за два роки", 
лоді світу — гарна, прнвабли- Є вигляд й на те, що в міру 
ва ідея. Чому не влаштовує поширювання акції „культу-
таких зустрічей Америка, Ан-
глія чи хоча б Німеччина?" 
Рефреном повторювано такі 
зауваження, і з них почнемо 
спробу підсумувати Віденеь-
кніі фестиваль. 

Політика в маси 

Це правда, що аранжери 
фестивалю не осягнули у Від-
ні бажаних успіхів, що ледве 
чи ще коли зважаться вони 
відбувати фсстнналь поза сфе-
рою контролі Москви. Але 
треба признати, що у випадку 
Відня комуністи змобілізува-
лн й кинули на агітацію де-
сятки тисяч молодих людей, 
деколи сфанатнзованих, деко-
ли слабше підготованих, але 
8 ЦІЛОМУ ВЄЛИКу Групу МОЛО-
ді, яка під ширмою невинних 
кличів пропагувала совстську 
систему, .як систему майбут-
нього. Ці кадри зустріли по-
рівияно маленькі групи зі За-
ходу. В більшості випадків ці 
останні мали безсумнівну ме-
риторичну перевагу над свої-
мн противниками, мали нез-
биті аргументи й багато доб-
рої волі. Але їх було мало, а 
хто знає стосунки серед моло-
ді в західніх країнах, тон пи-
тав себе: чи міг би протиста-
витися рядовий західній сту-
дент своєму східньому парт-
нерові, якого і в середній 
школі і в університеті змушу-
вали вивчати політгрвмоту і 
техніку пропаганди ? І чи не є 
так, що за добробутом і во-
лею, які стали самозрозуміли-
ми інституціями на Заході, по-
важне частина молоді до такої 
міри „відполітнзувалась", що 
не всилі вияснити становище, 
яке вона мала б заступати 
Коли ми спостерігали віденсь-
кий фестиваль, нам раз-у-ра: 
насувалося одно засадннче 
ствердження: живемо в добі, 
в якій політикою в найшвр-
шому розумінні цього слова 
мусить перейматися кожна 
людина. Не вистачає, щоб в 
позиціях, які заступаємо, орі-
снтувалнся тільки професійні 
політики, редактори і ще гор-
стка втаємничених, але основ-
ні істини нашого світогляду 

{лусять бути засвоєні найшир-
шими колами громадяяства. 
передусім молоддю. Вона му-
сить знати, за які ідеї стоїть, 
що є суттю життя її спільно-
ти. І не лише пасивно знати 
чи згадувати, але й уміти їх 
передати іншому і в потребі 
ўаргументувати. 

Прийняти ніп.мнк 
Численні дискусії, що велн-

ся на віденському „рінгу", в 

рообміну" з закордоном, в 
якому, деяку участь братиме 

Юрій Тарковнч 

СПРАВА ТРАНСИЛЬВАНІЇ 
Українська преса у вільно-

му світі доволі снстематнчно 
інформує своїх читачів про 
ситуацію у поневолених кра-
їнах Східньої Европя. Однно-
ќим може вийвитком є румун -
ська Траиснльванія з її велн-
кою і національно-свідомою 
мадярською меншиною. Про 

знаходимо згадки в нашій 
пресі, хоч, з огляду на ведену 
в тій країні комуністичну ио-
літнку, становищем її варто 
було б поцікавитись. 

Трансильванія була віддав-
на основною причиною непо-
розумінь і гострої ворожнечі 
між Румунією і Мадярщнною. 
Розв'язати цю справу було 
майже неможливе з огляду на 
географічне положення Тран-
сильванії і склад її населення. 
В Трансильванії живе понад 
1.500.000 мадярів, а в двох її 
областях майже все населен-
ня складається з мадярів. Але 
справа ускладнюється тим. 
що деякі інші області Трад-
снльваиії мають румунську 
більшість населення, і з гео-
графічно-економічних та на-

також УССР, ми щораз часті- j цЮнальних причин трудно 
ше зустрічатимемось з такого) 
роду пропагандою. І їй треба 
протидіяти! Треба її відбнва-
тн фактами й датами. А це 
ще раз підкреслює конечність 
більшого, ніж дотепер, заціка-
влення положенням в Україні 
найшнршнх наших громадсь-
ких кіл, в першу чергу нашої 
академічної молоді. Силою об-
ставин вона, наша акдемічна 
молодь, це молодь ЗДА і Ка-
нади. В найближчому часі во-
ка мусітиме нести тягар про-
тидії московській пропаганді, 
бо матиме найбільше об'сктив-
них даних для того. Щоб во-
на могла задовільно викону-
вати своє завдання, вона му-
сить глибше засвоїти засадни-
чі знання про сучасну міжна-
родну ситуацію ‚про положен-
ня в СССР, 'а передусім в Ук-
раїні. Теперішній стан не є 
задовільний, коли не рахува-
ти вийнятків. . 

Координуват дію 

Порівняно з участю ўкраїн 
сьќого елементу з-поза УССР 
на світовій виставці в Брюссе-
лі, минулого року, зацікав-
лення віденським фестивалем 
було КУДИ бІЛЬШе і ЧИСЛЄН' 
ніша була -присутність укра 
їнських спостерігачів. Існував 
навіть комітет молодечих ор-
ганізацій, і, хоч він з різних 
причин не став коордннацій-
ним елементом для українсь-
кої участи по цей бік барнка 
дн, все ж принаймні була зроб-
лена спроба. В майбутньому 
взаємне порозуміння між по-
літичними середовищами чи 
інституціями і взаємна коор-
дннація чи хоч би узгіднення 
мають бути трактовані серйоз 
ніше, а сама підготова учас-
инків повинна бути проведена 
оі повніше, на основі вже набу 
того досвіду. 

П Е Р Ш І Л А С Т І В К И 
Звідкись щебіт, 

ластів'їний щебіт 
У вікно кімнати залетів. 
Десь озвався у ранковім небі 
Над сплетінням 

росяних дротів. 
А вони щебечуть на дротині. 
Рідно ім всміхається блакить, 
І тому в розмові ласті в'ініл 
БуПна радість 

ѓтрунами бринить. 
Г`омонить навколо без упину. 
Над дахамн лунко виграй. 
Мимоволі приймеш 

в цю хвилину 
Іхнп щастя птнче за епос. 

АНАТОЛІЙ ПОЛІЩУК 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ У СПРАВІ ВІДВІДИН 
ХРУЩОВА В АМЕРИЦІ. 

включити, наприклад, мадяр-
ські області Трансильванії до 
Мадярщинн. Так чи інакше 
швжди залишилась би або 

дуже велика румунська мен 
шина в Мадярщнні або вели-
ка мадярська меншина в Ру-
мунії. 

На основі Тріянонського до-
говору з 1920 року, Трансиль-
ванію включено до Румунії, і 

того часу Мадярщнна ніко-
лн не переставала домагатися 
її повернення. В 1040 році, на 
інтервенцію Гітлера і Мусо-
ліні, Трансильванія опннила-
ся в складі Мадярщинн, а по 
останній війні знов понернула-
ея до Румунії. Ворожнеча між 
Будапештом і Букарештом не 
втихала. Комуністичний уряд 
Румунії все ж, здавалося б, 
робив спроби розв'язати слра 
вў. Так, в 1952 році румунсь-
ќі комуністи створили у схід-
ній Трансильванії Мадярську 

Трансильванія, ближча до Ма-
дярщинн, мас румунську біль-
шість населення). Цим мало 
бути „назавжди" вирішене 
національне питання. Нарівні 
з румунською і мадярська мо-
ва була визнана державною 
мовою. В містах Клюж (Ко-
ложвар) 1 Марошвашаргел 
відкрито—млдлрські.уніаерси-
тети. Комуністична преса роз-
реклямувала цю справу, як 
взірець застосування ‚‚прнн-
цилів ленінської національної 
політики". . 

Під час малярської револю-
ЦІЇ восени 195С року мадярсь-
ќа молодь Трансильванії од-
верто співчувала повстанцям, 
і в деяких згаданих вище уні-
верснтетах відбулися протимо-
сковські демонстрації.' З прн-
душенням революції на Ма-
дярщнні румунський комуніс-
тнчний уряд почав поліцШці 
переслідування мадярів у 
Трансильванії, обвинувачую-
чи їх в націоналістичних і шо-

Івуіїстнчних „ухилах". Тоді ж 
закрито мадярські універси-
тети. 

ГЇереслідування мадярської 
меншини відбувається за пе-
ревіреннм комуністичним зра-
зком. Як подає швайцарська 
газета „Hoc Цюріхер Цай-
тунг" з 9 червня цього року, 
з одного боку мадярів обви-
нувачують в націоналізмі й 
шовінізмі, а з другого — „шн-
рокі маси трудящих" мадярів 
і румунів нібито домагаються 
об'єднати їх коштом, очевид-
но, закриття мадярських уні-
верснтетів та більшостн ш-'.іл, 
бо, мовляв, мадяри й румуни 
хочуть по-братерськн вчитися 
в одних (румунських) універ-
ситетах. 

Період ..відлиги" для півто-
рамільйонової мадярської мен 
шини в Трансильранії скін-
чнвся, і ленінська національ-
на політика пішла шляхом 
васнль н о ї денаціоналізації, 
за добре відомнм зразком з 
України, де всяке „культурне 
братерство" неодмінно кінча-
сться черговою затією проти 

ЩОСЬ ТУТ НЕДОБРЕ ( 
ДІЄТЬСЯ 

Свого часу десь в році 1934, 
j не пригадую точно, я мав на-

году говорити з одним німець-
квм офіцером, ЯКИЙ бував ча-
сто в Советах з рамені німець-
кого міністерства Райхсверн, 
яка, як відомо, тоді мала з Co 
вєтамн дуже близькі зв'язки. 
Той офіцер переживав в Ук-
раїні голод як свідок Ѓнавіть 
особисто знав Хрущова. Гово 
рили ми-доаірочно і він мені 
розказував про події в Ўкраї 
ні. При тому характеризував 
Хрущова менше більше так: 
Це тип брутального хитрого 
малороса. Він йде до цілі вся 
ними лише доступними засо 
бамн. Не Сталін винен, що 
мільйони українців вигинули 
з голоду, а Хрущов. Він діс-
тав був від Сталіна вільну ру-
ку в тому, щоб присмирнтв і 
сколективіз ў в а т и Україну 
Хрущов це дуже жорстоко вн-
користав і пізніше за свою 
жорстокість мав навіть діста-
тн внгоаір в Кремлі. Він по-
казався вірним служакою Мо-
сквн і його постійно тримали 
для особливих завдайь, де 
треба було жорстокої руки і 
душі без найменшого санти-
менту. 

Яким чином світ за це сто-
ліття так змінився, що радше 
приймає в себе людей, в яких 
руки червоні від кровн, дає 
їм державне забезпечення, дає 
їм охорону, дас їм змогу сла 
вў собі робити тоді, коли кож-
ному чесному ЧОЛОВІКОВІ, що 
так чи інакше вирвався з рук 
такого чи Інакшого.ката, ста 
виться всякі лише можливі 
труднощі на життьовому шля 
ху. Щось тут недобре діється 
3 тим, ЩО загально зветься 
християнською мораллю, етн 
кою іт. п. 

М. Селешко 
Торонто, Канада. 

НАШІ ДЕМОНСТРАЦІЇ 
НЕ ДОПОМОЖУТЬ 

Автономну Область (західна українства. 

Юрій Студинськнй ' 

НА ТЕМУ ДВОБОЇВ У XVII СТОЛІТТІ 
Мюнхен. — Дозвольте роз-

початн наш допне про маџбу-
тню зустріч між президентом 
ЗДА Айзенгавером і прем'с-
ром СССР Хрущовим описом 
двобоїв .які відбувалися у 
Франції в XVTI сторіччі: 

На поле бою, чи пак лицар-
ської розправи, приїздило два 
вельможі, які вважали за ко-
нечне поладнати свій спір з 
'поміччю зброї. Довкола них 

ся, як поведуть себе ці дві 
найбільші світові потуги. 

Сто тридцять років тому ду 
же добрий німецький еконо 
міст Фрндрнх Ліст, що побу 
вав у своєму жиѓті в Америці 
і царській Росії, писав: „За 
яких сто років рішатимуть 
про долю світу два народи: 
російський і американський" 

Однак, вернемось до поточ-
них справ, але цим разом аб 

крутилися секунданти і адью`; солютно аполітичних. У т п п п и у р Р П І М П І І У 
такти, чекаючи ва вислід цієї j Мюнхені живе стара маркіза?{-^ i ^ V r v S v m o n " " 
зустрічі. Бувало ,що в момент, що мас вже 95 років. Вона 
коли шпаги вельмож зударя-)ще струнка, жвава й рухлива 
лися, зударялася також і 
зброя їхніх секундантів та 
адьютантів. 

Подамо іншу картину: 
На місце двобою приїхало 

два вельможі із своїми адью-
тантами і секундантами. Вель-
можі взяли шпаги в руки, 
але, замість зударитнсь . . . 

і любить оповідати свої спога 
ди. Одного разу вона мені 
сказала, що коли їй надоку-
час добірне товариство, вона 
кличе до себе якогонебудь па 
рубка, від якого тхне дьогтем. 

Західній світ, дуже тонкіф 
у формах і поведінці, також 
інколи має бажання зблизька 

розцілувалися. Тоді всі їхні понюхати мужика. Тоді відбу 
секунданти також між собою ваються між західнім політич 
цілувалися. ним світом і СССР зустрічі 

Тепер вернемося до сучас- „на найвищому рівні", 
ної політики. Є дві держави.! Такі думки приходять мені 
які всилі розпочати світову'в голову, коли хочу писати 
війну: ЗДА і СССР. Ці дві'про сенсаційні зустрічі, які 
держави мають теж своїх адь-' відбудуться наступно'го' м}-
ютантів і секундантів, якгсяця. 
звуться, тепер сателітами, со-І Адьютанти і секунданти, чи 
юзниками, партнерами, одно-!пак держави, будуть хвилево 
думцями і іншими іменами. 1 заспокоєні тим, що, перед зў 
Всі вони, наче'ті їхні серед-'стріччю президента Айзенга-
ньовічні однойменці, дивлять- (Закінчення на стор. S-тШ) 

І# І Ш И И " М ‡ — И Ц " И І И Ш ' 
Армандо На.іясіо ВВЛЬДЄС 

X 0 С Е 
Повість 

З еспанської мови переклав: Богдан І. .Тончнна 
ЬЮ—І 

CM) 
VII. 

Шкода, спричинена в Ро-
дільсро тією ‚‚великою мор-
ською хвилею'" (так назива-
ють моряки бурхливе море), 
була досить значна. Чотири 
чи п'ять суден згинуло, а 
велика частина зазнала біль-
ших чи менших пошкоджень. 
Біскайці. яких вважали спри-
чинниками нещастя, а вони 
дійсно ними й були, хоч і не 
з злої волі, ходили збенте-
жені н засоромлені. Як тіль-
ки море заспокоїлось, вони 
підняли паруси і відпливли. 

Судно Хосе було одиноким, 
яке схопила вода, і це звер-
нуло увагу людей, бо линви` 
на землі не були розрізані, а 
пішлр з човном- Нелегко бў-
ло це пояснити, зваживши на 

те, що вони були зв'язані вуз-
лами. Коли під час відпливу 
моря Хосе витягнув з води 
якір загиблого судна, він із 
здивуванням побачив, що 
линва була перерізана ножем 
або бритвою. Хоч як старав-
ся він пояснити собі оте над-
лаичайне явище вен праця 
його мозку була даремна. І то-
ді .(аооднлось у його душі пі-
дозріння, що в цю справу ма-
чала пальці якась ворожа ру-
ка. Але ж"чия це могла бути 
рука. Ворога він не мав жад-
ного. В містечку, на його дум-
ку, не було нікого, здібного 
на таку підлоту. І щбб не о-
чорнювати нікого в думці, він 
рішив про це не думати і не 
казати. Втрата судна не прн-
гнобнла його, але наслідки, 
що їх вона принесла, нзпов-і 

нили його смутком. 
Сеньйора Ісавель, здавало-

ся, глибоко співчувала його 
горю і наріканнями та скар-
гами вкладовувала свій гнів 
проти бі екай цін. 

— Не хвилюйся, дорогень-
кий, не хвилюйся, що ти зруй-
нований, — казала вона Хосе. 
— Господь не залишить тебе, 
як не залишив досі. Працюй 
з вірою, бо, поки молодий, 
все є надія, що доля покра-
щас. 

Ці слова зовсім не потішали 
моряка, бо вони дуже ясно 
давали йому до зрозуміння, 
що тепер не можна було ї̀ї го-
порити про весілля. І насправ-
ді. дні минали, а він і сло-
вом не згадував про це 
перед учителькою. Але сум, 
що відбивався на його облнч-
чі, вказував виразно на біль, 
який пригнічував його душу. 
Він старався б}ѓѓи веселим, 
встрявав у розмови, але рап-
том несамохіть понурював го-
лову і пригноблено гладив ру-
кою чоло. Щось подібне дія-
лося з Елісою. Вона теж ро-
зуміла, що говорити з матір'ю 
про вес}лла не випадає і ста-
ралася — бе.іуспішно — при-

ховати свій неспокій. У ко-
іюткнх розмовах ні Хосе, ні 
Еліса не сміли й згадувати 
про цю справу, але непевний 
тон голосу, сумні й довгі по-
глядн, що ними вони обміню-
валися, і легке дрижання рук 
при пращанні вказували, що 
та сама думка робила їх обох 
нещасливими. Думати про те, 
що Хосе заощадить знову й 
купить інше судно, означало 
те саме, що відкласти вінчан-
ня на кілька років. 

А тим часом по містечку 
почала кружляти чутка, ` - не 
знати хто її пустив, — що за-
гибіль судна не була випад-
нова. Обставина, що линви 
втекли в цілості, скріпила це 
припущення. Крім того люди 
довідались, що линва від я-
кора була перерізана. Тереса 
була одною з перших, які до-
відалнсь про це. І з тямучіс-
тю жінки палкої вдачі вона 
трапила в найболючіше місце: 

— Тут мачала свої пальці 
вчителька! 

Надаремно сусідки піддава-
ли їіі думку, що в містечку є 
такі, що заздрять Хосе. Вона 
не хотіла її слухати їх. 

— Моєму синові ніхто неї 

бажає зла. Дехто може зазд- самовнтого схвилювання: 
рить йому, але таки ніхто не 
хоче пошкодити йому. 

Вона була така роздрато-
вана, коли говорила про свою 
противницю, що завдавала 
всім страху. В тих перших 
днях ніхто навіть не смів звер-
татися до неї. Схудла й по-
жовкла, вона ходила по хаті 
й ричала, як голодна звірюка. 

Нарешті одного разу стала 
перед Хосе, взавшись за боки, 
і сказала: 
І — На скільки підемо в за-
клад, що я вхоплю матір твоєї 
судженої за карк і скручу їй 
його? 

Хосе остовпів. 
— Чому, мамо? — запитав 

він` тремтячим голосом. 
.— А тому, що так мені хо-

четься. Що скажеш на це? — 
запитала, впиваючись у нього 
очима. 

Хосе спустив голову, не від-
повідаючн. Він знав добре ма-
тір і ждав, аж поки вона не 
внладусться. , 

Бачачи, що він не відпові-
дас, Тереса відразу перейшла 
від позірного спокою до не-

— Так, вхоплю за ту решт-
ку її волосся й заволочу аж 
на берег ту негідницю, ту по-
твору, ту безсоромницю!.. 

Поки тривала та градова 
буря, Хосе мовчав. Коли мати 
почала заспокоюватись, він 
знову запитав: 

— Чому, мамо? 
— Чому? Чому? Тому, що 

це вона, та падлюка, закапає 
тила твоє судно. 

— А як ви це знаєте? — за-
пнтав моряк спокійно. 

'Тереса нічого докладного не 
знала, але під впливом гніву 
твердила, що знає зовсім пев-
но, і підсилювала своє твер-
чження криком, образами й 
погрозами. 

Хосе старався перемовнтн її, 
представляючи, який це тяж-
кий гріх приписувати будь-
кому 'зло, ве будучи цього 
певним, але вдова не хотіла 
слухати ного. Вона щораз 
більше лютувала. Тоді моряк, 
побоюючись, щоб мати таки не 
зробила того, що казала, ви-
гукиув: 

— Мамо, на милість Божу, 
не губіть мене! 

Він вимовив Ці слова таќймі 

Мої думки на тему приїзду; JS" 
r,--, v 2 n n - m , ПІ,.. ІТ,, v..,...,,..,-. АЎ' 

НІЩО НЕ ЗМІНЯТЬ 
СТАНОВИЩА 

КРЕМЛІВСЬКОГО КАТА 
Ще так недавно можливість 

візити Хрущова -я ЗДА була 
дуже проблематична. 

Нагла зміна наступила у 
звязку з побутом Ніксона в 
Советах і ентузіазмом, з яким 
його там приймали. Виходить, 
що Хрущов — хитрун над хн-
трунями — вмів відповідно 
всміхатися до Ніксона і його 
психічно роззброїти. 

Становища ‚кремлівського 
ката не змінить навіть нан-
краща усмішка американців. 
Він добре знає про амернкан-
ськнй спосіб життя і про хит-
ку політику ам'ериканського 
уряду. Його приїзд сюди, по-
трібний йому для' піднесеная 
його авторитету реред комуні-
стів, а при цій нагоді він буде 
мати можність зустрітися тут 
зі своїми ‚.дипломатами", від 
яких він безпосередньо відбе-
ре тайні авітн. 

Значить, візйта Хрущова 
може принести Америці тіль-
ки шкоду. 

Фр. Лнпецькни 
Дітройт, Міш. 

ЗЛО В САМЩ ОСНОВІ 
Корнстаючи з нагоди, хочу 

теж висловити свої думки від-
носно офіційного запрошення 
Н. Хрущова до` ЗДА. 

Вважаю, що`таке запрошен-
ня, це зло в самій основі; а 
що зло може зродити лише 
зло — кожна льояльяа і сві-
дома людина, що бачить це 
зло, — мас не. лише право, 
але й обов'язок протестувати 
проти такої нефортунної візи-
ти, тим більше, що ані наш 
уряд, ані американський на-
рід не мас причини вітати в 
себе та гостити на цій вільній 
землі ката України й інших 
поневолених народів — 'Н. 
Хрущова, бо: 

а. Хрущов — кривавий днк-
татор, а не предстадндг? ВІ-аь-
н'ого народу о вибраного увя-

ката України НікІти Хрущова 
до ЗДА такі: Наша влада йо-
го запросила, хай же його ві-
тас і возиться з ним куди їй 
любо. Нам до вітання нема 
чого пх`атись ані жадних де-
монстрацій з плякатами не по-
трібно. Навіщо ще більше про-
паґандн для різўна з Крем-
ля? Демонстраціями не помо-
жемо нашим братам в Бать-
ківщині. Найкраще зробити 
так, як шведи і ланці — бути 
пасивними і мовчати та вплн-
ватн на публіку, щоб мовчан-
кою прийняла ката України і 
Угорщини. То вистарчнть. 

Гр. П. 
Честер, Па. 

(Не подавайте мого повного 
підпису, бо моя родина розсі-
яна по всьому світі, і на 
Сибірі ще карається). 

З XРУщовиМ 
Тому, що „Свобода" друкує 

думки громадян з приводу 
приїзду Хрущова до ЗДА, я 
позволю собі піддати деякі 
думки. Я нічого оригінального 
не раджу, тільки піти шляхом 
американських ЎЌЙ дів: crapa-
тися про розмову З НІКІТОЮ 
наших представників. Якщо 
він не відмовить, приготовити 
низку запитів: чому Церква 
з н и щ е н а ? Чому УССР 
не охоплює всіх українських 
етнографічних земель — Над-
сяння, Лемківщнну, Холмщи-
иу й Підляшшя, відданих на 
поталу полякам і т .д. Листу 
запитів можна б укладати то-
ді, коли буде певне, що він 
схоче розмовляти з нашими 
представниками. Якщо була б 
існувала Українська Де ржа-
ва, хтозиа, що було б з Хру-
щовнм. Який сам признався, 
що його родинне село тяготі-
ло до України. В часі україн-
сько-совстських переговорів у 
Києві 1918 р. приїздили деле-
ґацІЇ з північних повітів Кур-
ської губернії, щоб їх прилу-
читн до України, бо вони не 
боялися українських гайда-
макіп, тільки московської Че-
ка! Курщина — це стара уќ 
раїнська Сіверщина, підбита 
Московщиною в XVI ст. 
змосковлена, куди згодом 
мандрували нові поселенці` з 
України й також московили-
ся, так що Нікіта Хрущов є 
таки українського походжен-
ня, тільки, що змосковщитися 
могли вже його предки ,а він 
уже змалку почував себе мос 
калем. 

А. М. 
Конектикат. 

болючим голосом, що звору-
шив серце Тереси (а воно не 
було зле, хіба тоді, коли гнів 
засліплював її).'Хвилину вона 
вагалась, щось про себе ше-
почучи. Нарешті зм'якла й 
прнобіцяла мовчати. Та за три 
або чотири дні, џ приступі 
злого гумору, вона знову ви-
бухла погрозами супроти сво-
сї противниці. 

Тим часом Хосе ходив за-
су минанні', і перестрашений, з 
жахом очікуючи "скандалу, що 
розірве його не такий то вже 
певний зв'язок із судженою. 

б. Хрущов негідний нашої 
гостнніюстн, бо він же сам вн-
явнв свої інтеиції супроти 
ЗДА словами: „Ми вас по-
гребасмо!" 

в. Хрущов, крім готовостн 
погребати ЗДА, недвозначно 
Й згідно з̀ москоіськр-ito^yHjc-
тичними цілями, заявнв; що 
вже внуки през. Айзентавера 
житимуть в комуністичному 
суспільстві, 

г. Хрущов цих слів ані не 
відкликав, анд нічого не зро-
бнв у справі віднружеиня, хоч 
би з погрозою за Берлін і т. 
п., що промовляло б В KQ-
ристь офіційного запрошений , 
цього ката, 

г. Хрущов — це не вродже-
НИІІ провідник — як це зая-
внв віце-презнде^нт Р. НіксоН, 
але вродженні( садист і драб, 
що жорстоко ЬнннЩУваа (і 
внннщус) украГгіськНй 'Нарід, 
та на руках якого Ще не` вис-
хла кров ма"дяреькнх тіагріо-
тір і ін- поневоленню` )^оснв.ою 
народів! ' 

Ми повинні ' протестуватн, 
як аморнканііі, бо бачимо не 
зло і цю ганьђў,' щр рпале на 
нас, якщо безчинно то)лу`џрн-
глядатимемось;"' ми теж 'fjf-
снмо протестуватн ,як уіцхіін-
ці, що перші впали жертвою 
московс ь к о - комуністичного 
підбою, підступства, насилля, 
і „коекзнстенціаних" махпі.а-
цій, і знаємо К{}ущова, як са-
днста й ката, який негіднўй 
вступити на вільру амернкан-
ську землю, як' гість. Нас йі-
що не може відвернутіѓ від 
протесту, бо тик нам 'наказує 
гідність вільних людей, і ВИШ 
національний обов'язок! 

Д-р М. Сидрр-Чарторийськхн 
Ню Иорк. 

II КДОБРі) ВІЩУС 
На просто неймовірну віст-

ку про відвіднни` Хрущова у 
вільній Америці ви на хвнлн-
ну тупеністе! Ваше горло 
здавлює страшний біль, а ва-
ші очі повні гірких та пеку-
чих сліз! І не з$атн, для yqro 
в тій хвилині вам ввфкаєтьря 
велична картина, яќ то Хрис-
тос Спаснтель іілак^в' над 
упадком Єрусалиму.'Т вн "г%-
дасте в тій хвилині, якого то 
великого пророка нам Треба, 
щоб заплакав на цілий світ 
над моральним упадком сві-
ту! Плакав так, щоб той світ 
здригнувся і зрозумів свою 
загибель! 

Наша країна, країна слра-
ведливостн, волі і чести, 9а-
проснла до себе архибаяднта. 
руќн якого скуггаіг} в7 ќрові 
мільйонів непо^щннх жертв. 
І ось цін людині буйть СТЙС-
кати руну! % ' . ^ ^ `-г` 

Візйта архиба^дита Хрущо-
ва не добро віщує ' 

И . Я . 
Кліфтон, Н^Дж. 
(П. С. З причин відомих, не 

можу подати повного прізви-
ща. В родині Mflto завеликі 
жертви). , ' S 

ТРІЮМФ КРЕМЛЯ 
Запросини кривавого'днкга-

тора Хрущова до Амер'нки'є 
тріюмфом московської д^йфо-
матії, а національною гань-
бою для Америки. 

Петро Саламаха 
Пеорія, ІЛЛ.1 "'-frv 



п. Олексій Левнтеькнй 

Одег Лжсяк ^ 

КОЛИ СПАДАЄ ЗАВІСА ЖИТТЯ 
(Њш'яті артиста 6л. п. Олексія Левитського) 

9 цеодного з тнх, що вадуть 
ширшу кореспонденцію с та-
ха течка: „Листи до відпнсан-
Bj". Тут ждуть ввосї черги 
надіслані листи на те, щоб — 
коли прийде час ̀  — на них 
була написана відповідь- ' 

Є така течка і а мене. А в 
течаД ці#, сдочи?ас зіпнятнй 
докупи жмут копій листів і 
кілька сивих леѓўнських лис-
тів — колерт ' З ' німецькими 
поштовими марками. Це були 
листи, писані сеньйором ук-
раїнськнх акторів — Олексієм 
„Альодіею" Левитським і від-
повіді, писані мною від групи 
українських театралів з Фи-
ладелфії, яких заступав я в 
кореспонденції з' 0 . П. Левит-
ським, як неофіційний „сек-
ревар". 

Тепер ця кореспонденція 
перейде до архіву. Вона вже 
закінчена і закрита. Як пові-
домила пару тижнів тому 
„Свобода" в кореспонденції п. 
Л. Вачияського — найстар-
шнй ж и в у ч и й український 
вќтор на еміграції, Олексій П. 
Левнтсьхин — вже не живе. 
Вій помер в Домі `Старцю в 
Дорнштадтї коло Ульму. Зіії-
іиов зі сцени великий актор, 
актор, який грав Ще з Завько-
вецькою, Кропианицьким і 
Садовським. 

Олексій Петрович Левит-
ськнй був свідковг давномину-
лнх часів українського теат-
ру. Вів був неначе зв'язковим 
між- епохою побутової сцени, 
періодом революції в театрі і 
найновішими часами нашої 
сцени. 

Народився він в 1887 році в 
сім'ї, члени якої всі були зв'я-
зані з театральним мистец-
твом. Мати —`Муза Ніщин-
ська, точка відомого компози-
тора, разом з батьком цалежа-
ла до засновників тодішнього 
українського театру. Два бра-
ти'актори у КрЬпивннцького, 
сестри Вуланоаа і Ковалепа 
— співачки петербурзької 
опери. 

Трму й ве днво.'що Олексій 
Левитський піпіов за родин.-
яою традицією,' вступив'ши 
юнаком до трупи Суслова в 
1906 році, де працював разом 
з такими світочами, як Зань-
ковецька Шар'яненко. Зго-
дом перейшов він до трупи 
Гайдамаки. До цих труп'час-
то приїжджая на гастролі М. 
Л. Кропнвннцькні`і, з яким 
Олексісві Левнтському часто 
доводилося грати. 

Під час війни Олексій Пет-
рович вступає до театру М. К. 
Садовського в Ќнові, де зуст-
рівся з галицькими акторами 
Стадником І Стадниковою, 
Лесем Курбасом і Бучною? В 
1010 році Ол`ексій; Петрович 
переїжджав з трупою Садов-
ського до Кам'янця а потім до 
Галичини, а далі до Ужгоро-
ду, де виступає в театрі „Про-
світа". Повернувшись до Га-
личнин. О. Ленятський,и не 
працює вже в теаТрі постійно, 
але ие втрачає' з' мистецтвом 
контакту. . џ 

В час другої світової війни 
артист вертається на сцену і 
грав спершу в тернопільсько-
му і потім в коломийському 
театрі. В Німеччині, Левитсь-
кнй виступає ча$ом в „Ансам-
блі Українських Акторів" під 
проводом Володимира Бла-
аацького і тут у Регенсбурзі 
відзвачус в 1048 році свій ми-
стецькнй ювілей. 

Почалася і закінчилася на 
сцені кар'єра Олексія Левнт-
свкого — якого друзі назива-
ля" популярно „A^botnpio", в 
комічних і характерних ро-
піщ побутового театру. Дмит-
ро в -Гриці", Микрла і згодом 

СВОБОДА ,̀- СЕРЕДК^Ів-тб СЕРПНЯ 1959 

ВАЛЕНТИНА ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ 
(Зустріч з прімабалернною Львівського Театру 

Оџери А Балеѓў). 

Возний в „Наталці", Солопій 
в „Сорочинському Ярмарку", 
Феноген в „Хазяїні", Терешко 
в „Суєті", Крамарюќ у „Не-
вольнику", Іван в „Безталая-
ній", а передусім Іван Непо-
крнтий у ‚Дай серцю волю" 
— ось важливіші етапи кар'-
срн Левитського. 

Але артистові доводилося 
працювати і в європейському 
репертуарі, зокрема в часи 
співпраці з режисерами Стад-
ником і Загаровнм. До своїх 
успіхів Олексій Левитський 
зараховував такі п'єси, як 
„Інтрига і кохання" Шілле-

'ра, „Примари" Ібзена і багато 
інших. В Ужгороді виступав 
артист також і в оперетах 
,‚Дімок трьох дівчат", „Ци-
ганська любов", „ К н я ж н а 
чардаша" й інших. 

„Тут надягнули на мене 
вперше в житті фрак", — роз-
повідав колись ще в Німеччн-
ві „Альоша" — „і тут Я зу-
стрінувся з диригентом Я. 
Варничем і тут грав я в кіль-
кох кінокартинах". Разом із 
Заѓаровим в „Золотому Вов-
кові" та у фільмі з життя кня-
зя Корятовича, а крім цього з 
Садовським в кількох чеських 
картинах". 

Коли акторська громада, 
як і більшість нашої еміґра-
ції подалася з Німеччини за 
окуан — Олексій Левитський 
залишився з огляду на ніќ ' 
слабе здоров'я — в домі $ля 
старців в Дорнштадтї коло 
Ульму. Ще кілька років тому 
мн зустрілись там востаннє, 
коли група журналістів відві-
дувала цей захист. Тоді було 
там багато наших відомих 
старших віком людей. Ми зга-
дали міттенвальдські часи і 
пройшлися разом- Коли ми 
минали невеликий садок коло 
будинків колишніх летунсь-
ких казарм, замінених на дім 
старців, я зауважив кілька 
хрестів в садку. „Альоша" по-
кивав головою: „Тут і мені, 
мабуть, прийдеться спочити"-
Іншого ВИХОДІ' звідціля нема. 
Хіба, щоби ще повернутися — 
т а м . . . " 

Від КІЛЬКОХ років українсь-
кі актори з Филаделфії й ін-
коли теж прнїзжІ на гастролі 
гості — щороку пересилали 
старому другові скромний дар 
на Свята - - щоб дати йому 
доказ, що вони не забули- йо-
го. І завжди наш „Альоша" 
відписував. Спочатку сам, а 
потім і чужою рукою, то о. 
Юрія Гудзія, то козака Р. 
Зубка. 

„Дуже і дуже зворушений" 
— писалось у листі „Альоші" 
кілька років тому — „дістав-
ши від Вас листа. Дуже дя-
кую Вам, що Ви мене не за-
булн і всі „Карусельники" 

В липні, 1050 р. Њо Иорк 
привітав мене зливним дощем. 
Сам'е ця обставина надавала-
ся на те, щоб зв'язатися теле-
фонічно з рідними й знайо-
мнм.ч, які ще не встигли вн-

I їхати з гарячого міста на ва-
каційний відпочинок. 

У телефоні приязно відгук-
нулася моя своячка, танцю-
ристка Оксана Вікул. Між ін-
шим подала мені число теле-

} фону пані Переяславець та 
інформацію, що наша відома 
и славна в ділянці кляснчно-
го балету пані Валентина 
працює педагогом у Балетно-
театральній Школі в Ню Иор-
ку і саме тепер викладає кля-
снчннй балет на літніх кур-
сах тієї школи. 

Одного з наступних вечорів 
мені було дуже приємно по-
чугя. в телефонічній трубці 
голос џріма-балерінн Вален-
тинн Переяславець, — (яка 
колись вела лекції кляснчно-
го балету в оперному театрі у 
Львові), — й одержати запро-
цщння загостити на 5 лекцію 
балетў в американську шко-
л у . . . 

. . . В пам'яті достали обра-
зи з балетного репертуару 
львівського театру, де ми ра-
зом висту'пали в балетних по-
станоаках: пані Валя — на 
позиції ирімабалерани, а я — 
щойно ставлючи перші кроки 
в театральних виступах, зма-
гаючнся за здобутхя помітної 
позиції в ієрархії балетного 
мистецтва, для доповнення 
моїх студій модерного мнс-
тецького танку. . . При гад а-
лося: п. Валя вимагала ві{ї 
нас основного й ` всебічного 
ознайомлення з класичними 
балетом, поважного ставлен-
ня до праці, точноетн у вико-
ванні та сповненні обов'язків 
і контролі над самими собою. 
Уміла приязними словами до-
датн своїм учням огидо й зао-
хотн до поглиблення кваліфі-
кацііі балерини. Boija швидко, 
на перший погляд, могла оз-
начнти талант, справність і 
пильність тих, які не тільки 
професійно, але й із відчут-
тям мистецького покликання 
ставилися до праці на сцені 
та в`фцевд)й залі u яослідов-
но, завзято н захоплено внко-
иували, не лякаючися втоми, 
своє завдання. 

Приглядаючися з великою 
повагою до особи пані Валі в 
оперному театріЃ до ЇЇ внкону-
ваних балетних креацій, а 
також беручи до уваги її ста-
ранне відношення до щоден-
нцх вправ, проб, до наших 

Лїт̂ р̂ ?УРНО - Мистецький Џщї 
в НЮ НОРКУ 

Сў$ота; 24-го жовтня 1959 р. 
В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ 

ІСНУВАННЯ ЛІЇ.-ЛЦІСТЕЦЬКОГО ЌЛЮБУ 

ІШСТШЩЦЯТИИ 
Літературнр-Мистецький 

ЯРМАРОК 
є 

— ПОДРОБИЦІ ІПЗНІШЕ. — 

згадали про мене. Передайте 
їм всім мін щирий привіт і 
сердечну подяку, бо відпові-
датн всім, не знаючи адрес, 
не маю ЗМОГИ". 

'QcTBHiiJH лист, пвсаннй ру-
кою Р. Зубка з?учав: „Отщо 
був я в свого колеги, пана 
Левитського ( він просив ме-
не, щоб я написав` Вам пару 
слів, бо як Ви і знаєте, — він 
контужений і писати на мо-
же- ДуЖе Вам всім дякус за 
привітанн.я, яке од Вас достав 
і поздоровлж: з Празником 
Воскресення Христового"... 

Тут кінчається кореспон-
денція з „Альошею", Олек-
сіем Левитським'. Він спочив 
вже мабуть там, в садку, за-
міненому на цвинтар, де кіль-
ќа років тому ми разом стоя-
ли і де він говорив: „Іншого 
виходу звідціля для мене 
вже нема. Хіба — щоб повер-
нутись — т а м ! . . . " 

Там — в рідну Україну — 
Олексій Левитський вже не 
повернеться. А на лист від 
нього писаний не його рукою, 
ніколи вже не прийде иідпо-

керівннків, підпорядкованих 
одиниць і технічного персо-
налу театру, — я пізнала 
скільки побічного знання й 
досвіду потрібно набути, щоб 
почуватися на висоті свого 
завдання від проводом Тер-
псахорн й оглядаючися на 
Мельломену. Я старалася не 
пропустити на лекції жадної 
заввагн паві Переяславець до 
всіх присутніх на залі вправ, 
бо все те стосувалося або до 
сценічного, або до педагогіч-
ного вишколу й сприймання 
танкового мистецтва... 

З почуттям вдячности, прн-
язні й обов'язковости я внб-
ралася на 57-у вул. до Бале-
тово - театральної Школи в 
Ню Иорку побачити лекцію 
професійно - з а а в ансованих 
танцюристів під керівництвом 
пані Валентний. 

Привітала мене в корвдорі 
молоденька українка, панна 
Тайн Лютиќ, набудь одинока 
з українських_учнів пані Ва-
лі, яка, хоча її група україн-
ської кляси мас вакації, — бе-
ре лекції також'`ў літню пору! 
щоб утривалити свої технічні 
надбання. 

За хвилину паві Переясла-
вець з милим усміхом стнсну-
ла мою руку й познайомила 
офіційно зі своєю любимќою-
ученицею з поясненням: „То 
— моя дитина!" 

Входячи на залю вправ, я 
спостерегла на облнччах при-
сутніх курсантів балету ра-
дість і виразну повагу та й 
зразу цей настрій передався 
мені, як це було колись у ба-
летній залі у Львові.. . Я 
включилася в лекію, на жаль 
лиш зором і духом, бо не ма-
ла можлнвостн влравлятн ра-
зом з усіми. 

Владно й рішуче звучали 
директиви п. Валі й спонуку-
валн до дисципліни, концен-
трації й розуміння студій уча-
сииками лекції. Ці лекції відо-
мі широко вже з кількаразо-
внх конвенцій балвтового 
світу, де п. Переяславець здо-
бўла 'собі ім'я найкращого 
педагога в кляснчному бале-
т} Америки. Наприкінці лек-
ції присутні довготривалими 
оплесками дякували п. Пере-
яслаяець за високоякісну ін-
венцію проведеної л е к ц і ї . 
Вслід за цим п. Валя залросн-
ла мене в гості до свого дому. 

Тут прнвнтав нас меткий 
песик, якому дуже добре й 
безтурботно жцветься під опі-
кою доброї хазяйки. За хатою 
лагідно простягся садочок. 
Українська кучерява плакуча 
верба ніби стала його душею 
і радістю пані В а л і . . . '`л. 

Мої ознайомлення й відо-
мості про балет і модерний 
мистецький танець амервкан-
ського континенту, які я ба-
чнла впродовж останніх ро-
ків, або які я не мала щастя 
бачити, — набрали додатко-
вого насвітлення з дискусії з 
панею Переяславець про вза-
бмооідношення між амернкан-
ським мистецтвом балету й 
модерного танку, а амернкан-
ськнм суспільством 

Саме минула повоєнна доба 
звороту до народного мнстец-
тва, висунуащи культ сексу, 
як найшвидшу втечу від атмо-
сфери війни. Це одначе внг-
лядає на короткотривале й 
без загального евтузіязму 
стримане явище, як ось у му-
знці „рок-ен-рол", який заці-
кавив липі одну верству люд-
ського „муравлища". 

Але все ж у цілому суспіль-
стві переважають зацікаялен-
ня поважним мистецтвом, без 
впливу на них поденервовано-
го збудження, рефлекси ЯКО-
го ще повністю відбиваються 
в джезовому танку, який про-
довжує й досі займати #виз-
начне місце На естрадах і сце-

і `ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
) ' -' -, —' ' "̂ - " ,!l1 

Величавою імпрезою відзначить Дітройт 
65-ліпя УНСоюзу 

Дітройт, Міш. В. Д. Однією 
з найбільших та найповажні-
ших імпрез, що відбуватн-
муться в ДІтронті в цьому се-
зоні буде Ювілейний Концерт 
у 65-ліття Українського На-
родного Союзу. Члени Окру-
жного Комітету Українського 
Народного Союзу, що діє на 
Метрополію Дітройт і Вщд-
зор, здають собі вповні спра-
ву з того, що підготовляють 
ювілейне відзначення най-
більшої та найповажнішої ук-
раїиської установи в ЗДА-
Тйм то вони від кількох тнж-
нів підготовляють цю імло-
зантну імпрезу. 

Мистецьку програму внко-
нають відомі мистецькі сили 
Дітройтў й Вшдзору. Відрад-
ннм явищем є те, що виконав-
цями будуть здебільша моло-
дечі мистецькі об'єднання, 
як: Ансамбль Українських 
Бандуристок при осередку 
СУМА „Орлиќ", танцювальна 
група при МУН з Віндзор, 
молодеча танцювальна група 
з Дітройтў та інші. Зокрема 

промову виголосить головний 
секретар УНСоюзу д-р Ярос-
лав Гіадох. Так само інші чле-
нн Головної Екзекутиви У. Н. 
Союзу заповіли свою участь. 

Ювілейний Концерт відбу-
деться в неділю, 27-го вересня 
І 959, у залі Українського На-
родного Дому при вул. Мар-
гін ч. 4655. Початок назначе-
ний на год. 2.30 по пол. Нема, 
мабуть, української установи 
в Дітройті і Віндзорі, серед 
членства Якої не було б-чле-
нів УНСоюзу. Тонгу Окруж-
ний Комітет звертається ці-
сю дорогою до всіх управ 
установ, щоб по змозі здержа-
лись від улаштування в цьо-
му дні своїх імпрез і тим дали 
змогу ширшим колам грома-
дянства взяти участь у цій 
імпозантній імпрезі. Окремою 
дорогою комітет звертається 
не лише до членів Відд. УНС, 
але й до всього громадян-
ства, щоб взяли участь у цій 
імпрезі і тим гідно вшанували 
Союза-Батька, який у своїй ді-
яльності не обмежується ви-
ключно для свого членства, 

Квартет Бандуристів під ке- але працює в користь всієї уќ 
рівннцтвом п. Потапенка під-! раїйської спільноти, від еко-
готовляс до виступу зовсім номічної ділянки починаючи, 
новий репертуар. Святкову і на політичній завершуючи. 

І ' 1 1 1 ' и 

Закінчення шкільного року в українській 
школі у Куфштайні 

Українознавчій Школі у Ді-Куфштанн, Австрія. — В 
неділю 28-го червня 1959 р. 
відбулося у Куфштайні за-
кіячення шкільного року в 
Українській Вечірній Школі. 
До домівки Українського Та-
борового Представництва зій-
шлися школярі, щколяркн і 
батьки. 

Д-р Дашкевнч, який прова-
див у цьому році школу, по-
дав найперше адміністрацій-
ннй звіт школи та опіки над 
дітворою. В порівнянні зі 
старшими, діти у Куфштайні 
тішаться доброю опікою. 47-
ий Відділ СУА у Рочестері 
присилає по ЗО доларів мі-
сячно, за що діти дістають 
два рази тижнево добрі під-
вечірки. Українознавча шко-
ла у Дітройті удержувала 
школу, а в останній час „Ві-
льяе Слово", зглядно ред. А. 
Курдидик з Торонта, поста-
раВся про опікунів для дея-
ких дітей, які присилають ді-
тям по кілька долярів. У цьо-
му році улаштовано свято св. 
Мнколая, ялинку зі спільною 
вечерею, Свячене. Під час на-
уки у школі школярі дістава-
ли підвечірки. 

' Після звіту відбулася зви-
чайиа шкільна лекція. Шко-
ляірі"і школярки писали ди-
ктат українською мовою, чи-
таля і відповідали на питан-
ня з історії України. 

Роздано шкільні, річні сві-
доцтва і розділено 10 долярів 
від українознавчої школи в 
Дітройті, як нагороди за до-
брі свідоцтва. 

Школярі і школярки підпи-
сали подяки своїм добродіям 
47-му Відд. СУА у Рочестері. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

Про інфляцію і жертвенність 
Годі погодитися з твер-

дженням автора статті „Ін-
фляція, засоби охорони і на-
ші висновки" в 171-му числі 
„Свободи" — про те, що ніби-
го наша жертвенність на різ-
ні громадські цілі спадає чс-
рез стале збільшування ко-
штів прожитку. Правда, наз-
иана стаття мас характер ре-
клямн, і до цього твердження 
треба ставитись так, як і до 
решти її змісту. Шкода ті-
лки, що таке й подібні твер-
дження можуть зле вплн-
вати на дальше зменшування 
нашої жертвенности. Хто мас 
діло із збірками на наші су-
спільно - громадські цілі, той 
твердо переконаний, шо прн-
чиною зменшення ЖЄІУГВСН-
ности абсолютно не с збіль-
шення коштів прожитку. Бо 
хоч в останніх кількох ро-
ках долар упав в` ціні, але, 
завдяки вмілим старанням 
держави, це зовсім Не обнизн-
ло добробуту громадянства. 
Цим самим наші люди так, 
як і весь американський на-
рід, тепер мають ще більшу 
купівельну спроможність, як 
мали її кілька років тому. От-
же, найкращим забезпечен-
ням народу с добрнй уряд і 
його вміла господарська по-

у людей бездержавного наро-
ду. внтворнлося неправильне 
поняття на те забезпечення і , 
тому не дивно, що дехто в 
наших людей навіть в ірівсь- ' 
ких таборах починав забез-
печуватись коштом ..допомо-
гигн" іншим, ослаблюян і під-
копуючи цим жертвенність 
неликоі частняи наших лю-
дей. 
Денвер, Кол. . .̂ 

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ -

СПРАВА ПЕРЕВИДАННЯ ' 
ТРНЛОГП ‚ЛАЗЕПА"С-` 

У відповідь на 
справі перевкдання 
„М а з є п а" (Мотря 
Не Вбивай, Батурнн, Полта-
ва І і П) Богдана Лей кого 
в шести томах інформую ВІД 
родини Покійного Автора, `щ4 
дозвіл - авторизацію на пе-
ревидання трилогії мас' від'' 
нашої Родннн лише Вндавнц-
цтво Миколи Денисюка в Ш(г-
каго, придбавши його на ос-
нові окремого зроблевррй Sj 
нами видавничого договору. . 

Д-р Лев Р. ЛепквА, 
сяя яятввн , ' 

і літнќа. У багатьох із нас, як' Ню Иорк, 3-го серпня 1959. 

НА ТЕМУ ДВОБОЇВ у XVII СТОЛІТТІ 
(Закінчення зі сторни 2-гої) 

тройті і „Вільному Слову" у, вера з прем'єром Хрущовим, станеться, мабуть, аж по по-' 
Торо нті. Школярі і 
вийшли з домівки під укра-
їнський хрест у таборі, щоб 
зробити знімку, а за цей час 
пані приготовили снідання 
для усіх. Під час сніданку 
діти деклямували українські 
вірші, що їх навчилися у 
школі. 

Сот. Ізвощик приніс укра-
їиські платівки і присутні 
мали змогу слухати хору 
бандуристів, стрілецьких і ко-
зацьких пісень. Школярі де-
клямували — Слово рідне, 
мово рідна; Верховино; До 
живих, мертвих і ненародже-
них і т. д. Сот. Ізвощик поді-
лився спогадами про Украї-
ну, визвольні змагання і свою 
службу у Гайдамацькому 
полку п участь у Зимовому 
Поході. 

Табір у Куфштайні буде 
цього року зліквідований, а-
ле залншенці зостаються і 
далі у Куфштайні у кращих 
приміщеннях, але в гіршому 
матеріальному положенні, як 
у таборі. Скитальці і так 
вдячні, що їх не виганяють, а 
дали їм кращі мешкання, 
вдячні австрійському урядові, 
що дас їм .хоч невелику ма-
теріяльну допомогу 

Шкільне свято у Куфштай-
ні закінчилося побажаннями 
для школярів провести весе-
ло вакації. На кінець відспі-
вали „Ще не вмерла Украї-
на". Розійшлися може і з на-
дісю, що таки прийде час, 
коли повернуть у свою віль-
ну Україну. 

Д-р Роман Дашкевнч 

батьки ‚найвищий представник захід 
нього світу відбуде розмови з 
президентом Франції де ґо-
лем, прем'сром Великобрнта-
нії Мекмілленом і німецьким 
канцлером Аденауером, а що-
йно тоді поїде до Москви. -

Великобританія вдоволена, 
що Мекміллен відбув уже та-
ку розмову в Москві, ревізнту-
ючи Хрущова і Булгвніна, які 
відвідали Лондон. 

Німці пригадують собі, що 
візиту в Москві відбув уже їх-
ній канцлер Аденауер, але йо-
го Хрущов ще не ревізнтував. 

Франція покищо не гово-
рить про Хрущова ‚але дуже 
задоволена, що європейські 
наради на найвищому рівні 
відбуватимуться, мабуть, у 
Парижі. Вже віддавна де Голь 
бажас відвідати президента 
ЗДА у Вашингтоні, але це 

вороті Айзенгавера з Москви. 
Отже, виглядає, що всі fljpr, 

же вдоволені і.) цих, без сум-
ніву, важливих подій, які від-
бў матимуться у вересні. 

Найбільше вдоволені' бер-, 
лінці. Вони мають почуття ѓу- ' 
мору і запевняють ,що поки 
політичні вельможі балакати- ' 
муть, доти політичний статут 
їхнього міста не -'буде зміна- -
ннй. І саме берлінці ззпнту-; 
ють себе: чн не'повторяться 
колишні наради в Мюнхені,.' 
чи прийде до якогось хвиле-; 
ного від пружених? Бо В HOC- І 
тійне відпруження не тільки ? 
берлінці ‚але й цілий світ н і ` 
не вірять. Передишка робить 
людей веселішими, акції на 
всіх біржах ідуть џуоџу, і все 
це відбувається в часі прогол 
лошення Тижня поневолених 
народів в СССР. 

Під зоряним небом 
ВЩЯ „ВЕСЕЛКИ" 

на СОЮЗІВЏ! 

Крайовий З'їзд Братства кол. Вояків 
1 УД ЎНА в Ианаді 

вірь аЏ йоѓр друзів — акто-
рів, які пам'ятали про нього' нах 
за його життя і не забудуть Під час спільної вечері, я 
його і тепер, після його емер- дізналася про недалеке пере-
ти, коли зійшов з життєвої жиге горе п. Переяславець, 
сцени великий актор. получене з випадќом у авто-

В днях 25 та 26 липня 1959 
року відбувся Крайовий З'їзд 
Братства кол. Вояків І УД 
ЎНА в Канаді на відпочинко-
він оселі „Говерля" біля То-
ронта. З'їзд цей мав характер 
делегатського З'їзду. На З'їз-

УВАГА! Без о'гляду на погоду! УВАГА! 
В новозбудованому павільйоні — 

кожної суботи ввчером 
МИСТІІ№НІІМПРЕЗИ 

І ЗАБАВИ 
при звуіаіх оркестри — Б. ГІРНЯКА. 

На Оселі Удоа$нрькрго Робітничого Союзу 
` в Ѓлея впей, Н. Й. 
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6 НАШІЙ КНИГАРНІ 
можно замовити: 

М. ОСТРОВЕРХА: 

ОБНІЖКАМИ НА БИТИЙ 
ШЛЯХ — 9ІМ 

ГОМШЗДАЛЕКА $юо 
БЕЗ ДОКОРУ $0.75 

„Найкращг, пише той, хто пише свою 
книжку радощами і болями свого серця. І 
автор книжки „ОБНІЖКАМИ НА БИТИЙ 
ШЛЯХ" так свою книжку написав". — 
о. А. Трух, ЧСВВ. 

,ДЕЗ ДОКОРУ" — Ця остання прикме-
та нарисів И. Островерхи робить його пи-
сання цікавими не тільки для спеціялістів-
мцстецтвознавџів, але й для загалу, чисий 
цікавиться більшџе літературою, як обра-
зотворгим мистецтвом". — л . Луців. 

‚Лодих вігности відгуваете, .коли гитае-
тв OcTVoeepuiuHi нариси ‚ЃОМІН З ДА-
ЛЕКАА . . . Віримо, що багато ще знай-
деться таких людей між нами, що сягнуть 
рукою по цю ќнижеѓќў`` . . . — Л. Луців. 

Замовлення слати до: 

S V Q b o d a 
81-83 Grand Street (P. О. Box 846) 

JERSEY СЃЃУ, Ш % 
І И І І И М Ш 

бусі, Що на деякий час уне-
можливило п. Валі вести лек-
ції балету, з причини болю 
руки. Великої сили волі н ду-
ха приклала п. Переяславець 
до поборювання недуги руки, 
безвладної в протезі. Але й 
тут вона, артистка, показала 
себе переможцем, через силу 
прибуваючи до школи, де си-
дячи, сперта на столик, про-
водила все ж таки свої лек-
ції. Тепер уже добре володіє 
рукою, а наслідки нещаслн-
вого випадку відійшли у за-
буття. . . 

"Доля, під керуванням Все-
-вншнього, переплітає нам для 
нашого зміцнення — добре — 
зі злим, гарне — з незугар-
яим, урочисте — з буденщи-
ною, й мн, більш досвідчені 
з кожним днем, мусимо бути 
достатньо сильні духом для 
сприймання потрчностн життя 
й належного, гідного реагу-
вання на нього. 

Оленќа Ґердан 
Ню Иорк, 4 серпня 1959. 

џ Виховання одного молодого 
офіцера ЗДА в американських 
військових академіях коштўеі_у 
Морській Академії в Аннаполіс 
— 7.115 дол., у Військовій Ака-
деміі у Вест Пойнті — 13.078 
дол., і в Летунській Військовій 
Академії — 28,600 дол. 

ПКТРА МІРЧУКА 

Українська 
Повстанська Армія 

IMS — IMS 
Книга має 320 сторінок чТпсогс 
друку, багато ілюстрована ора-
гінальнимн фоторепродукціямн 
І коштўе ляше $3.00. W 

Замовляти: 
"S V O B O D А" 

83 Qrpftd Џ, J ffKy Cltf З, N. І 

ді були присутні делегати ВІД 
таких Станиць Братства, як 
Вінніпег, Монтреал, Судбурн, 
Ст. Кетеринс та Торонто. 

Наради З'їзду відбулися в 
суботу 25 липня на оселі під 
голим небом, де в дружній й 
діловій атмосфері порушено 
ряд справ не тільки суто брат-
сьќого характеру, але теж ди-
скутовано питання українсь-
кого середовища на терені 
Канади. 

На цьому З'їзді обрано по-
чесним Предсідником Врат-
ства в Канаді полк. П. Снлен-
ка, маючи на увазі його осо-
блнві заслуги для Братства й 
української спільноти. 

З'їзд вибрав Крайову Упра-
ву Братства в складі: М. Ма-
лецький — голова, О. Загоро-
да — 1-ший заст. голови, О. 
Винницький 2-гий заст. голо-
ви, В. Гузар — секретар, М-
Бігус — скарбник. Б. Кальба 
— допомоговнй референт, С-
Гуляк — член Управи, С. 
Врублевський —член Управи. 
Контрольну Комісію в складі: 
Б. Підгайннй, голова; Р. Са-
мотулка й М. Мельник — 
члени. Товариський Суд в 
складі: М- Бойко, голова, В. 
Бнбик й К. Когутяк — члени. 

Наради З'їзду закінчено 
спільною вечерею, прнготоіа-
ною дружинами дивізійннків, 
Після якої слідувала ватра з 
промовою Б. ЇІіді`айного в 
офіційній частині. 

В неділю Всч. о. В. Жолке-
вич відправив полеву Службу 
Вожу. 

З'їзд закінчено рефератом 
ред. Р. Рахманного на тему 
„Український емігрант запи-
тус, що робити". Реферат був 
виголошений для учасників 
З'їзду та присутнього україн-
ського громадянства. Незвн-
чайно цікава тема реферату 
насунула багато думок від-
носно нашого майбутнього на 
цьому терені. 

Станиця Торонта влашту-
вала забаву на оселі в цей 
день, яка безумовно мала ба-
гато успіхЎ-

В. Гузар 

НА ПРОСТОРІЙ ПЛЯТ^ОРМІ 
1 н о ж н о ї П ' Я Т Н И Ц І і СЎКОТИ 

на ііротяз! ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ 

^Забава з Танцями 
при звуках оркестри „АМОР" 

ПОЧАТОК — о год. 8:00 вечора 

ГОСТЯМ РАДІ 1 
НЕМА ТО 
аќ З А Б А В А 
аа СОЮЗНИЦІ 

г: К х s а я м `іѓ ай̀ в̀ ' , , . . . . . . J. .. . . . . . . . „ у м # .."-".. V . . . і."м?СмЖпЗ№м" 

IJ 

В книгарні „СВОБОДИ" можна 
набути: 

СТЕЦТОК: 
ІСТОРИЧНО-ПОРПШЯЛЬНА 
ГРАМАТИКА ЛАТИНСЬКО! МОВИ 
Том І-ІІ, Мюнхен, ІУГ)О-ІЯГ.5. 
Ціна — $ Ї М ‡ 

Едвард ЖАРСЬКИИ: 
ПРИРОДА ЎКРАПЛІ — 
Підручник для шкіл українознавства. 
Цша - $'М# 

Належність просимо слати чеками або 
переказами. Р1 

^voboda' 
О. Box 346 Jersey City3,N. 
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ПРО КАЖАНІВ (ЛИЛИКІВ) 
У 132 ч. ..Свободи" з 11-го 

липня ц. р у рубриці „В Аме-
ркці" читаю, що в одному бу-
диику в Ню Порќу знайдено 
мертвого кажана (лнлика) я-
кин, як ствердила ветсрннар-
ська аналіза, згинув від ска-
зў. Там же сказано, що уряд 
здоров'я повідомив, що ска-
жоні лилнкн не нападають на 
людей, коли їх не зачіпати. 
Прочитавши це, я пригадав 
собі, що в "Reader's Digest" 
з січня 195ft була обГОЙОре-
иа ця справа в статті "The 
Case of the Rabid Bats," з я-
кої виходить, що справа не с 
така блага, бо там подано 
багато випадків, і то з різних 
стейтів, покусання людей 
скаженими кажанами без 
будь-якої причини з їхньої 
сторони. Перший з описаних 
відноситься до літа 1953 р. 
Тоді був покусаний 7-літнін 
хлопець ‚що стояв на подвір`і 
хутора недалеко місцевости 
Тампа на Флориді. Тому, що 
кажани мають гострі, дрібні 
зуби, рана від такого укусу 
о зовсім Незначна, майже та-
ка, як від ўколення шпиль-
кою і може бути злегковаже-
на. Цеп хлопець -завдячує 
свос жНття тій обставині, що 
його батько забив того ка-
жана і повідомив власника 
хутора про випадок. Цей при-
гадав собі. Що перед роком 
читав про подібний випадок 
у Мехіко, де 5 людей були 
покусані кажаном „вампі-
ром" і всі померли від сказу. 
Тому, підозріваючи, що да-
вий кажан с вампіром, пора-
див відвезти Його до уряду 
здоров'я у Тампа. Там ствер-
дялн , що це комахоїдний ќа-
жан. але аналіза мозку ви-
казала присутність віруеа 
сказу і хлопця защеплено 
проти цієї страшвоі недуьи. 
j ̀ Коли після цього випадку 
почали надходити рапорти 
про подібні випадки, в яких 
кажани були забиті, показа-
лося, що всі вони були зара-
жені сказом. (В 1957 р. за-
яотоваво 37 випадків). Це за-
алярмувало федеральний і 
стенѓові уряди здоров'я, бо 
справа боротьби зі сказом, я-
ка До цього часу полягала на 
охороннім щепленні собак і 
давала дуже добрі висліди, 
несподівано набрала нового 
аспекту, бо постала нова за-
гроза,. не така вже легка до 
оцаяуваляя. Щоб добре роз-
слідити справу, треба було 
зібрати більше Число кажанів 
длл аналізи, що й зроблено 

f rtHHHo прн допомозі охот-
кІВ. Яких 10,000 кажанів 

і ' ' — т т -

Л П Ѓ А П Я 4 
+ HELP WANTED MALE + 

WOOL — SPtNNfcRS 
ДОСВІДЧЕНІ 

Праця на шихти 
Всі Компанійні корнеті 

ВЕАТТЇЕ MFG. CO. f-; 242 Мані Street 
,' Lrftie Fafla. N. J. 
Bus # 4 яри дверях 

зловлено у 18 стеатах у їх 
криївках, у дуплах, печерах, 
опущених копальнях і ста-
рнх домах. З цього числа 200 
Зўло заражених сказом, що 
становить 2Г,1. Хоча нема 
прнчинн до алярму, то все та-
ки осторожність при зустрічі 
3 кажанами с вказана. 

Оостас ще питання, звідки 
нзялася недуга сказу в кома-
хоїдних кажанів, яких до ці-
сї пори уважано з а цілком 
нешкідливі, а при тому д у ж е 
корисні істоти. Як комахоїди, 
кажани зимовою порою не 
мають чим живитися і тому 
одні западають у своїх кри-
ївках у ' глибокий зимовий 
сой, другі, як перелетні пта-
хи, мандрують на південь. 
Там вони зустрічаються з 
вампірами, цебто кажанами, 
які живляться виключно кро-
в'ю теплокровних тварин, та-
кнх як коні, рогата худоба . 
4 навіть кров'ю птахів (ку-
рн) і людей, коли в'они иочу-
ють під одвсртим небом. 

Цей спосіб живлення дас 
дуже добру нагоду для пере: 
несення заразливих недуг, а 
передусім сказу, на який о-
собливо рогата худоба в ду-
же враолива. Черев переяе-
сення цісї. недуги на згадані 
тварини, вампіри заподівають 
величезної шкоди у своїй 
батьківщині, тобто середущій 
і південній Америці. Не диво, 
що в тих країнах ведеться 
проти них безпощадна бо-
ротьба усімн безоглядннми 
засобами до дияаміту і трДй-
ливих газів включно. Остаи-
німн часами помітне поши-
рення вампірів на північ, між 
іншим до стейту Тексас, де с 
багато печер, в нќих вони, 
криючись за дня спільно з 
комахоїдними кажанами, мо-
жуть заражувати їх сказом. 
Дітройт, Міш. 

Теодор Калнтовськин 

ПРОСКТ ПЛЯТФОРМН ДЛЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЗДА З ЕВРОПОЮ f #J##+#+++#+r##j+#++++^##f #++######Ч##^++О#ДОИО#^Х^вв 

КАТАЛОГ 
ннижок Книгарні „Свободи 

Одна з американських кимпаній приготовила проект повітряної платформи для вдержу-
ванни телевізійного зв'язку між Европ'ою і З Д А . Такі платформи мали б бути встановлені 

в Новій Фунляндіі, Ґренляндії , Ісландії і Шотландії . 

83 GRAND STEET ^-JERSEY CITY З, N. J. 
0 

Належність за книжкн просимо слати тільки 
чеками або поштовими переказами. 

ПРОСИМО ПЕРЬ?ІОВУВАТИ Н А Ш 
КАТАЛОГ. '. 

JZL 

Помер Іван Шведів, 
заслужений артист опери (1898-1959) 

# Найвищий міжнародная суд. 
створений у західньому Берліні 
для полагоджувакня закордон-
них претексін до Німеччини, ви-
рішив, що Японія, Болгарія. 
Мадлрщина І Латвія маќѓть 
оплатити жидам, колишнім вла-
сннкам домів у західньому 
Берліні, перебраних під дипяо-
Матнчні репрезентації за часів 
Г і т л е р а , ї х Колишні доми. 
Гітлерівський режим прнснлу. 
вав власників продати ті ДОМИ 
за безцін. ' Всі ВОНИ, частинно 
поруйновані війною, стоять без 
ужитку, але маќѓть все ще по-
важну вартість. їхні влаоикн, 
чи пак потомќи їхніх власників, 
живуть тепер в ЛигліІ, Шваи-
царіі. З Д А та я ГолляндіІ. 

Џ На. Снциліі засуджено на 
кару від 18 до 25 років в'язни-
ці чотирьох мешканців, які де-
в'ять місяців тому схопили 72-
річного американського туриста 
італійського походження, Аль-
берта Кастелльо. і зажадали 
Від Його дружини викупу в су-
мі 8,000 доляріа Через тиждень 
бандити. Що тримали схоплено-
го у гірській печері, звільнили 
Його, втративши Надію на отри-
Маяня викупу. 

ґ. 
ВАКАЦІПНА ОСЕЛЯ 

Catskill Park Farm 
LEXINGTON. (Greene County), N. Y. 

мас ще до диспозиції потребуючих відпочинку 
КІЛЬКА ПРНМІІЦБНЬ. 

Гарне положення, власна річна купіль, добірні харчі. 
умірковані ціни. 

По ближчі інформації та замовлення звертатися до 
Оселі. — Тел.: Лексіиґтон — ч. 2971. 

Б Я В Ж Б И 

СИМ0Н ПЕТЛЮРА 
„СТАТТІ ЛИСТИ. ДОКУМЕНТИ" 

У кяжжщ вміщені статті Синова Петлюри, друковані 
від 1002 p., відозви, накази, телеграми pp. 1917-1920 
підписані ним, листи, з яких понад тридцять друкутоть-
ся вперте. Також подано матеріали до бібліографії 
праць Сямона Петлюри, 

ви доброму —opt, НИЙ 4М ОТ. 
формату, 9 икжтрадДЙ. 

# Шиа $7.96. є на $ДМ, в гарній ааям. 
Замовлятя: 

-8VOBODA", 81-83 Grand S t , Jersey City З, N. J. 
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У вівторок, 28-го лнпня 1959 
року закінчив в Буенос Айресі-
свос життя заслужений артист 
олерового співу Іван МихаЯло-
вич Шведів. 

Не далі, як 11-го липня, захо-
дамн його колег, інших артис-
тів концертового та оперового 
співу, відбувся ювілейний кон-
церт для відзначення 30-літтл 
артистичної діяльностн Івана 
Шведова, в якому він сам узяв 
участь, проспівавши в сцені 
смерти Андрія з опери „Тарас 
Бульба" М. Лнсенка арію Оста-
па (транспоновану на тенорову 
тоальність) і в дусті з п. Вірою 
Козулькнною з опери „Кармен" 
Візс, відому арію Хозе „Каіт-
ка" (в українській мові). За два 
тижні до смерти, мучений 
страшною невблаганною хворо-
бою. знесилений недавньою 
операцією, співав він свою ле-
бедину пісню з таким же мнс-
тсцькнм захопленням, з та-
кою ж музичною точністю та ін-
тонованістю, з такою ж чудо-
вого дякцісю. що в ній кожне 
слово доходило не тільки до 
слуху, а А до серця слух`ача. 
Коли автор цих рядків внсло-
вив свій поднв присутньому ЛІ-
кареві, д-рові Литвинові, що йо-
го оперував, той, знаючи 
справжній стан речей, відпо-
вів: `і 

- - Це вже не він, а тільки йо-
го душа спіши:... 

Це була ДІЙСНО артистична ду-
ша, мистецька душа, народже-
на для театру, музики й співу. 
Дала вона нашій національній 
спільноті чимало хвилин внсо-
кого духового піднесення й мн-
стецькоі насолоди, і якщо й не 
завжди була на висоті розумін-
ня свого не тільки мистецького, 
але й національного та громад-
сьќого покликання, — даючи 
використовувати свій талант і 
ворогам нашого національного 
відродження. — то в тому хай 
буде йому тепер Бог суддя . . . 

Народився Іван Шведів в 
1808 р. в с. Липки на Харків-
щнні в селянській родині. З дн-
тлчнх років співав у церковних 
та сільських хорах. Звернув на 
себе увагу своїм голосом І, піс-
ля відбуття військової служби, 
його вислано до харківської 
консерваторії, по закінченні 
якої вступив до харківської опе-
рн. Потім співав в одеській, і 

наприкінці в київській опері у 
перших ролях. КОЛИ в Москві 
відбувалася в 1935 р'. ‚Декади 
Української Опери", їв. Шведів 
брав у ній участь і був нагоро-
джсннй званням „заслужецого 
артиста". Був І на бенкеті в 
Кремлі, що ним закінчився той 
фестиваль. Столи ломились там 
від дорогих страв, від кав'яру, 
шампану та інших вин І горіл-
кн. Виголошувано з чарками а 
руках бучні промови на честь 
тирана з ряботинням на облнч-
чі, що тут же був присутній. 
Але Іван Шведів, селянський 
син, — пізніше оповідав, — мав 
перед очима не столи, що лама-
лнся від дорогих страв, а тру-
пн українських селян, шоповми-
алн від голоду, заходами цих 
же кремлівських господарів . . . 

Тому-то, як тільки з'явилася 
нагода залишити межі совстчн-
ни, Іван Шведів помандрував 
на Захід. Коли він опинився в 
Італії, тамошній Допомоговнй 
Комітет на чолі З ВПр. Кнр Іаа-
ном Бучком. протягом довшого 
часу, щоб підтримати махері-
яльно наших артистів. 1- ‚лати 
українським скитальцпм, що пс-
рсбувалн в Римі духову насоло-
ду. щомісяця влаштовував кон 
церти української музики; й спІ 
вў. в яких, поруч Із Музичною 
родиною Полевських Чароф. 
Микола, піаніст, проф. Ліодин 
ла — віольончелістка та,Іх до` 
ня Зоя, теж піольончелістка) та 
подружжям скрипалів 'Бориса 
та Та! Чумаченок, завжду ви 
ступали заслужений артист-уќ 
раінськоі опери їв. Шведів та 
його дружина Софія, ліричне 
сопрано. Пригадую перший та 
кий концет. в якому подружжя 
Шведовнх співало дует із „За-
порожця": для людей, Що Вже 
давно були відірвані від Бнть-
ківщинн і давно не чули укра-
їннського мнстецького співу; це 
були незабутні переживання: 
від зворушення майже всі пла 
№їли, і ВПр. Кнр Іван навіть не 
намагався ховати своїх сліз 

У 1947 р. їв. Шведів переїхав 
до Аргентини і тут був постій-
но. протягом понад десяти ро-
ків, головною силою концертів 
та опсрових вистав нашої ук-
ранськоі спільноти. З його смер-
тю наше життя тут значно 
збідніло... 

Євген ОнацькнЯ 

УВАГАІ . УВАГА! 
МОЖНА ЗАМОВИТИ 
нову гумористичну повість 

ІВАНА КЕРНИЦЬКОГО 

„ГЕРОЙ ПЕРЕДМІСТЯ" 
Книжка стала сенсацією на видавничому рийку. 

Оригінальні ілюстрації Л. ГУЦАЛЮКА. 
200 стор. друку ^— — ^ Цінв $2JJ5 

Належність просимо слати 
ЧЕКОМ або ПОШТОВИМ ПЕРЕКАЗОМ: 

"8V0B0DA" 
Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

Франція ставиться 
неохоче до зустрічі 

Айзенгавера 
з Хрущовим 

Париж. Франція хоче, щоб 
П чули і розуміли, та не хоче 
Щоб її розчавили договори, 
підписані іншими великодер-
жавами, — такий короткий 
зміст заяви французькогопре-
м'Ора Мішелл Дебре, яку він 
зробив у своїй великій полі-
тнчній промові в Ль'Іль Бу-
шар, виготовлені в минулу 
неділю. — Промова фран-
цузького прем'єра потвердила 
газетні вістки, що французь-
кнй презядентШарль де Голь 
і його найближчі дорадники 
нерадо бачать двосторонню 
розмову між президентом Ай-
зенгавером і Нікітою Хрущо-
ввм, дармащо з амернкансь-
кого боку виразно підкресле-
во, ЩоАнзенгавер не буде ви-
стуцатн, ян речник цілого За-
ходу та ве вестиме ніяких 
політичних переговорів у 
справах, що в них безпосере 
дньо заінтересовані інші дер-
жавн. Прем'єр Дебре запере-
чаџ, наче б Франція хотіла за-
вернути до політики ізоляціо-
нізму, але — мовляв — фран-
цузька закордонна політика 
внмагас „обновлення". Дебре 
дуже рішуче відстоюваа пр(а-
во Франції на Альжнр. „До-
ля Франції зв'язана з долею 
Альжнру, нашабезпека, ваші 
можливості економічної неза-
лежностн і наші нові резерви 
залежать від цісї справи. З 
прамови Дебре виходить, що 
Франція лякається ,що зуст-
річ Айзенгавера з Хрущовим 
може морально-політично за-
хнтатн позицію Франції в її 
боротьбі проти мусульмансь-
кнх партизанів в Альжирі. 

Ф Десять дермищ суперечать 
на обсадження одного місця в 
Міжнарод. Трибуналі Справед. 
іивости в Гаазі, звільненого пі-
еля смерти судді Хозе Густаво 
Герроро з Сан Сальвадоре. 
Найбільші шанси мас д.р PL 
кардо Альфаро з Панамської 
Республіки, ВиЃ'трат, суддів в 
тій установі Рада Безпеки Об'-
єднаних Націй, а затверджує 
Генеральна Асамблея. Всеодно, 
Міжародннй Трибунал не мас 
великого практичного значення, 
бо Москва його „не внзнас". 

Ш Московські ‚Дзвсстія" ПОМІ-
стнли на цілу сторінку Інвсрвю 
свого вашингтонського корес-
пондента з дев'ятьма вндатнн-
ми американськими діячами з 
кіл Конгресу та з-посеред стей-
тових губернаторів. Всі ті голо-
си — дуже захвалюють від-
відини американців в СССР і 
совстських верховодів в ЗДА-

(2) 
'Іудќо Ф.: Війна, роман 

- Чорторнй, оповідаяня 
Великий Гетьман, іст. оповідаявл 
Дівчата очайдушизис двіа, оповІдаяяя 

Ярем L : Работяпі ? 

Шматко 
Карський Ед.: Рухалќа — гра — ttfttafe. Нарне прохрй-

мн фізичного виховання 
Журба Г.: Ди.іскнн світ — розповідь автобіографічна 
Завадоввч P.: Кобзарева гостями. 

Когута Багатир 
Сойка-штукарка 

Завзятий І.: Блудний сам — 2 томи 
Загачсвськнй Є.: Спогадн фронтовика (Однеси сірого 

„кол яборанта") 
Зайцев П.: Життя Тараса Шевченка бр. 5 00 опр. 
Заклинський М.: Хме-тьннцький ах полководець 
Запорожець А.: Большевизм — життя a CCJCJP 
Запорожець О.: Обізналиси — комедія на 3 дії 
Запорожець-Девлад О.: Гарбузова Містерія — гум. поа. 
Записки Наук. Т-ва.ім. Шевченка, том 166: 

Збірник на пошану сторіччя народнн І. Франка 
Західна Україна під большеихкамя (EX. ID.'10-YI. 1941). 

Збірник за редакцією Мілснн- Рудницької 
Збірка українських новела 
Збірник літ. газети бр.3.25 опр, 
Звичайна О.: Селянська санаторія 

Оглянувшись вазад, оповіданая 
Звичайна О.: Страх — роман у двох томах ‚roil І 

том П 
Золоті ворота (поетичні твори) 
Природа України — підручник для шкіл 

Зусвський О. 
Жарський Б. 

українознавства 
Історія Русів 
Качуровський І. 

на 3 дії 
Качуровський І 
Качуровський І. 
Качуровський І 

Купуйте а підприємствах 

що оголошуються 
в „Свободі" 

ѓїм і граційна лихоманка — комедія 

3a.ii.ii і її її куркуль 
В далекій гавані — поезії 
Новела аќ жанр наук.-попул. довідка 

Літопис Волині — збірник 
Качуровський І.: Шлях невідомого 
Керяицький І.: Перелетні птахи — веселі Історії 

Герой передмістя — гумор, повість 
Керч О.: Альбатроса — ромам 
К. І.: Мала історія України 
Кібзеії Д-р.: Український лікар 
Клен Ю.: Попіл імперій 
Княжинський А.: На дні СССР 
Килимник С.: Король Данило (землею українською ) 
Кнсілевська О.: Листи з-над Чорного моря (з ілюстр.) 

По Рідному Краю (оповідаяня, нарясн) 
Коваленко Л.І Рік 2245 (роман-утопія) 

В часі 1 просторі as а'еса 
Ковальська М.: Гаяна, роман 
Королів-Старий В.: Чиелвх 

Згадка про мою емерть 
Коренець О.: Зшиток малого мояґолв 
Косареяка-Косареввч В.: Московськяй ефІяке 
Кобилянська О.: У неділю'рано 'І 
Кобець О.: Записки полоненого ѓПригода і вражіння 

учасника першої світової війни) 
Коцюбняськяй М.: Твори в двох томах 
Крнп'якевнч-Дольннцькяй: Нева історія 
Кругшнцький Б.: Гетьман Пилип Орляя 
Куліш М.: Тсорп у-
ІСурднднк А.: Ктюдн (міяілтуря) '-
Ладонько Н.: Україна — трагедія укр. народу а 6 ќарі. 
Левіцька-Холодва: Шлях велетня — розповідь про 

життя Тараса Шевченка 
Леѓгкий Б.: Мазепа, повість 

Крутіж 
Під тихий вечір 
Писаная, І, П 

Липа Ю.: Призначення Україна 
Лотоцьхяй А.: Княжа-слава 
Любомнрський С.: Жорстокі саггаикя, роман, 2 тони 

Між славою 1 смертю 3 т. 
Під молотом війни — 4 т. 

— 

бр. 2.60 опр. 

, 

-аќ 
ТАЃЛАН, а 4311. Глибока прнзадума. 


