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АЙЗЕНГАВЕР ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД 
ПРЕЗДЕНТСЬКОЇ КАНДИДАТУРИ 

• 

Ню Иорк, в липня. — Генерал Двайт Д. Айзенгавер, те
перішній президент Колумбійського університету в Ню Норку, 
підкреслює в листі до Роберта Гарона, директора публнчного 
авязку того ж університету, що він далі залишається на свому 
становищі та що не с ніяким* 
кандидатом на публнчннй у-
ряд, ні кандидатом на ніяку 
того роду номінацію. Генерал 
поклнкуеться ще й на свій 
лист з 23 січня 1948, в якому 
він відмовився від кандидату
ри на.уряд президента Злуче
них Держав та від усякої „по
літичної, партійної карієри". 
Теперішню заяву зложив ген. 
Айзенгавер тому, що останні
ми днями посилено агітацію в 
Демократичній партії за номі
націю його особи на прези
дентського кандидата на Де
мократичній ' конвенції, яка 
відбудеться в наступному тиж
ні в Филаделфії. Ця акція на
брала ширшого розмаху, як за 
кандидатуру Айзенгавера за
явився Фреик Гейґ з Джерзі 
Ситі, демократичний „бос" з 
Ню Джерзі. 

ВИ ДВИГАЮТЬ ДОҐ ЛЕС А 
ПРОТИ; ТРУМАНА. : 

Вашингтон, в липня. — Ба
гато демократів думає, що\ Де
мократична партія певно црот 

при' преавдеятських 
виборах в листопаді, коли кан
дидатом на президента буде 
вибраний Демократичною кон
венцією ГерІ Трумая, теперіш
ній президент. Тим поясняєть
ся кампанія за кандидатурою 
ген. Айзенгавера. Ліберали з 
т. зв. „Ню Діл" продовжують 
далі кампанію за Айзенгавера, 
а на чолі! цеї акції стоїть 
Джеймс Рузвелт, син б. пре
зидента Рузвелта. Коли б ця 
кампанія не вдалась, мають 
вони ще другого кандидата, я-
ким є Вилй,ем О. Доґлес, суд
дя Найвищого Суду Злучених 
Держав. Сай суддя не дав досі .ції д-р Артур Праден Колемеи, 
ясної відповіли, чи він ЗГО-: професор польської мови і лі-
диться канДнДувати. ітератури на цьому університе-

'—*~ ті, відомий теж і з докладів 

СТРАЙК У „ПОЛОНЕНИХ 
МАННАХ. 

Вашингтон, 5 липня.—Джан 
Л. Луїс договорився з влісни-
ками копалень мягкого 
ля, добившись підвншки 
мі одного доляря до д 
платні та доплати до 
ного фонду, а тим самим 
000 майнерів не вийшли 
разом на страйк і вернули ?,по 
вакаціях" до роботи. Зате 
страйкує до 40,00 робітників в 
„кептнв" майнах , себто так 
які належать до власників 
левих фабрик, які ними с 
заряджують і вживають 
продуковане вугілля тільки 
для власного вжитку!. До 
страйку дійшло тому, що влас
ники, хоч погодились на під-
вишку платний щодо пенсій
ного фонду, не хочуть підпи
сати клявзулю про „юній ну 
робітню", себто не хочуть зо-
бовязатнсь приймати на ро
боту тільки членів майор
ської юнії. 

• • . • ' • 

СШР ЗА ПОЛЬСЬКУ КАТЕ=. 
ДРУйКОЛУМБН. 

Ню Йорк: — Варшавський 
уряд дарував Колумбійському 
університетові в Ню Норку 
$5,000 на отворення польської 
катедри ім Адама Міцковнча. 
Американські поляки підняли 
проти цього великий протест 
і домагаються від заряду уні
верситету не приймати „дарун
ку Юдн", а теж заявляють, що 
самі зложать відповідну суму. 
Тому, що виходить на таке, 
що заряд університету мабуть 
не годиться повернути одержа
ну суму, подаввся до резигна-

П о м е р П а в л о П е ч е н і г а У г л і ь к и й ' М д а ЗАСУДЖУЮТЬ СЛУ-
' XJHIB „ГОЛОСУ.ШЕРП". 

Ню йорк. — В пятницю 2. липня по скінченні 56 року 
життя помер Павло Печеніга Углицький, творець української' 
опери „Відьма" й композитор різнородніх музичних творів. | Будапешт, Мадярщина, 6-го 
Похорон відбувся у вівторок 6. липня з похоронноіф .заведення липня. Слухання радіопере-
П. Яреми: на цвинтар Іст.Ридж-* — ? - |Дац ' „Голосу Америки", або 
ловн, недалеко Елизабеггу. По ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖЙОСТИ ПІД щонайменше дальше поширю-
нім лишилася вдова Аитоніна. ЗНАКОМ МИРОВИХ ЗУСИЛЬ в а н н я n o 4 y ™ x американських 

Павло Печеніга Углицький] і ГАРНОЇ ПОГОДИ {радіоповідомлень проголоше-
народився в селі Печеніга, І Тому, що день -4-го липня 
близько Харкова й Чугуєва, а припадав в цьомуfpoui в не 
1892 р. Його музична карієра 
почалася ще в 7 році життя, 
коли диригент хору при собо
рі в Харкові звернув на' нього 
увагу і прийняв його в члени 
хору. Серед гострої дисциплі
ни в хорі розвивався його му
зичний талант і вже в 16 році 
життя він став помічником ди
ригента. Тоді він скомпонував 
свою першу церковну компо
зицію „Херувимську Піснь" і 
на цій підставі прийняли його 
в городське училише. Там він 
попав до орхестри і так від
значився, що капельмайстер 
Катанський допоміг йому ді
статися до Імператорської Му
зичної Щколи, де був тоді 
професором композиції відо
мий український композитор 
Ф. Акіменко. Під його впли
вом заінтересувався україн
ськими мелодіями, а коли до 
Петербурга приїздила україн
ська драматична трупа, то він 
ходив на її вистави. Він бачив 
тоді драми Кропивницького і каг 
гду Садпвськпго^ Коди'а 1916 

'но в комуністичній Мадярщи-
ні злочином і за нього кара-

лі”дю, американський W u об- "V* 3 г і д н о 3 повідомленням 
ходив його ще й Цильним від м , с ц е В 0 1 . п Р е с и в .останньому 
праці черговим дн«м>понеділ- ч а с , з а ш и^ 0 4""" в ж * засу-
ком. В навечеря 1-го липня * * e H 0 ' п о к а Р а н о 5 о с і 6 - Б е з ' 
президент ТруманГ виголосив посередньою причиною цього 
промову під пам'ятником Ва- Р , ш е н н я мадярських комуніс-
шингтона з нагоди* 100-ої річ , - ! 

нищ положення угрльного ка
меня під пам'ятник і заявив, 
що Америка всімн своїми зу
силлями І ЦІЛОЮ CBOfK) політи
кою змагає тільки^до одного: 
встановити в світі тривкий і 
справедливий мир. В день са
мого 4-го липня в поодиноких 
містах і місцевостях відбулися 
відповідні імпрези в річницю 
підписання ДекляЬації Неза
лежності. Маси населення ве
ликих міст, зокрема Ню Ріор-
ку, використали виїмково гар
ну і соняшну погоду на масові 
прогулянки за місто; всі гайвеїівідомив 
протягом трьох днів справді маршала 

властей був головно 
факт, що „Голос Америки" 
поінформував мадярів про пе
ребіг боротьби католицької 
церкви проти урядової боль-
шевизації шкільництва в кра
їні, зокрема передав пастир
ського листа кардинала Мінд-
шенті в тій справі. Публікація 
листа кардинала була заборо
нена в Мадярщині. 

ТИМОШЄНКОВІ ПРИШПИЛИ 
ЩЕ ОДИН ОРДЕН. 

Москва, 6. липня. (РоЙтер). 
Совєтський уряд вчора по-

про нагородження 

БЕРЛІНСЬКА КРІЗА В ОСТАННІЙ 
СТАДІЇ 

СОВЄТИ ВІДКИНУЛИ ДОМАГАННЯ ЗАХІДНИХ КОМАН-
ДАНТІВ І ПРОДОВЖУЮТЬ ОБЛОГУ. 

)BCTCt 

Семена Тимошенка 
роїлися від автомашин. Зголо-J „орденом червоного прапора" 
шено біля 500 смертних не- в признанні „відданої служби 
щасливих випадків в, комуні- в збройних силах СССР про-

Берлін, 6 липня. — Грізна політична кріза в советсько-
західннх стосунках в Берліні, яка почалася в теперішній фор
мі два тижні тому і після того, як Совєтн розпочали повну 
бльОкаду західних секторів, входить в свою останню стадію і 
вже не як справа чотирьох го-*~ 
ловнокомандуючнх в Німеччи
ні, але проблема урядів чоти
рьох великодержав. В дні 3-го 
липня американський, британ
ський і французький військві 
губернатори відбули в Берліні 
конференцію зі совєтсьним го-
ловнокомавдуючим, м а р ш а -
лом Соколовсьиим, але той від
кинув всі західні домагання 
щодо злагіднення бльокади 
Берліна і навіть не хотів по
дати приблизної дати, коли во
на може бути скасована. За 
причину бльокади Совсти по
дають, мовляв, залізнодорожні 
получення вимагають ремон
ту, але це с аж надто явним 
викрутом, бо кожному відомо, 
що виголоджуванням Берліна | югославські большевшш рішу-
большевикв намагаються за- чо „випрошують" собі, щоби 
ставити західних союзників їх викидати з Комінформу, об-
відкликати з нього свої вій
ська. Тнмчасом, західні со-

р,#гдицькиЯ цобдчив на сцені 
„Наталку Полтавку", в нього 
зродилася думка, скомпонува-

(Докінчення на стор. 3-тій). 

КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ КАТО
ЛИКІВ КАНАДИ. 

Винипег, Канада, 6. липня. 
— В іднях 30-го червня та 1. і 
2. липня тут відбувся Другий 
Конгрес Українців Католиків 
Канади, з нагоди оснування 
трьох українських екзархатів в 
Канаді, надання двох нових 
єпископів та вивижчення У-
країнської Католицької Церк
ви в Канаді до стану Архидіє-

А» І 

СОВЄТСЬКО-ЮГОСЛАВСЬКА 
КРІЗА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. 

Београд,' Югославія, в лип
ня.—В совстсько-югославській 
крізі, точніше в конфлікті між 
Спліном і Тітом протягом ос
танніх чотирьох днів Заіснува-
ли цілий ряд дальших фактів, 
які свідчать про щораз більше 
загострювання цего конфлік
ту. З югославського боку ви
яснюється, що Москва плану
вала скинути Тіта зі Сталіно-
вого „ґавляйтера" в Югосла
вії І до цього заядумувала ви
користати двох визначніших 
югославських комуністів; Ti
to про це своєчасно довідався і 
змовників „вичистив". Тепер 

тягом довгих ррків 
• • ', т< • ІЩ«ІІ<І І«. | ,ГЯ'І>»*!* ' . '^ 

Бернадотте домагається про
довження реченця прнмир'я 

Родос, 6. липня. — Посередник ООД в арабсько-ізраїль
ському конфлікті, граф Бернадотте, звернувся вчора до гене
рального секретера ОД, Тригве Лі, прохаючи продовження 
реченця примир'я в Палестині, який кінчається в найблищу 
п'ятницю, загрожуючи віднов-* 
ленням воєнних дій в цій кра- вєтських громадян, так, що 
їні. Араби мали заявити, що там на кожного з них припа-
вони погодяться на продов-:датнме 4 ..дипломати", що ма-

1 /: . . . „ 
ження прнмир я, але під умо- ли б „захищати їхні інтереси . 
вою, що будуть в:яті до уваги • 
їхні мирові протн-пропозиції. КОНЦЕРТ УКРАЇНЦІВ КАТО-
3 ізраїльського боку повідом- ЛИКІВ КАНАДИ ПІД ЗНАКОМ ляють, що видвигнені посеред-

цезії. В першому дні Конгресу,-ниїЛм ОД”миров пропозиці 

ПАНАМЕРИКАНІЗМ — ДЛЯ 
ЦІЛОГО СВІТУ. 

Болівар, МІаурі, 5 липня. — 
В Америці є багато міст, що 
взяли собі за назву імя слав
ного визвольника південно
американських країн Симона 
Болівара, але найбільшим з 
них с місточко Болівар, в стей-
ті Мізурі. Тому саме в цьому 
місті поставлено величавий 
памятник в] честь Болівера. 
Дня 5 липня прибули до ньо
го президент Труман та пре
зидент Венезувлі, Ромульо Ґа-
леґос, щоби виголосити при 
посвячені відповідні промови. 
През. Труман сказав, що Бо
лівар є символом „пац-амери-
канізму,\ тісної й щирої коопе
рації між народами, яку то 
кооперацію можна поширити 
на цілий світ, на всі народи. 
Так, як с звязані 21 амери
канських республик політич
но, економічно й культурно, 
казав президент, як рівні з 
рівними, те. саме може бути і 
між іншими народами. Прези
дент Галєґос' пригадував, щоб 
не глядіти на Болівара як на 
войовника, бо він сам собі цьо
го не бажав і вважав такого, 
як він чоловіка, себто войовни
ха, „небезпечним горожанииом 
там, де існує народня влада". 
Болівар хотів бути тільки 
„свобідною людиною" з тим, 
щоб і всі другі були свобідни-
мн. 

про українську літературу. 

ВИСОКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 
И. ЛИСОПРА. 

Недільна нюйорська преса, з 
Н. Й. Таймсом і Гералд Три-
бюн включно, подала вістку 
про призначення відомого та 
активного нашого громадяни
на, п. Йосипа Лисогіра, сина 
Ілька і Анни з Годсон, Н. И., 
менеджером департаменту ре
альностей капелюхової. фірми 
,,Адам" на цілу Америку. И. 
Лисогір це загально відомий 
молодий американсько - укра
їнський громадянин, що сво
єю активністю та великими о-
собистимн прикметами здобув 
собі загальну пошану. Він 
брав участь у війні в рядах 
Американської Армії в броне
танкових частинах славного 
ген. Петона, де зачав від зви
чайного вояка і дійшов аж до 
ранги капітана та за воєнне 
геройство одержав високу на
городу у формі Бронзової Ме
далі. 

И. Лисогір є членом Jy. Н. 
Союзу, (його батько с секрета
рем 477 відділу У.Н.С.), касі-
ером Ліги Української Молоді 
Північної Америки та актив
ним членом цілого ряду ін
ших інших громодських орга
нізацій і товариств. Його дру
жина — це відома наша опе-
рова співачка, п-ні Марія По-
лнняк-Лисогір. 

ВИСТУПУ ДОННИ ҐРЕСЬКО. 
Винипег, Канада, 6. липня. 

•—• В першому дні Другого 
Конгресу Українців Католиків 

крім полагодження формаль- були відкинені тех урядом із-
ностей, виголошено чотири раїля. Військовий К о м і т е т 
доклади: 1. Преосв. Ніль Сава- Арабської Ліги заявився з а ' К а | | а д и д и я зо-го червня, в мі 
рий: Апостольська Столиця і відкиненням будьяких пррпо- с ц е в і й м і с ь к і й А в д и т о р і ї в і д 
Українська Католицька Церк- зицій на тему продовження1 

ва; 2. Стюарт Гарсон (премієр примир'я та домагається пов-
Манітоби): Загроза Демокра- н о г о відновлення воєнних дій 
тії; 3. Преосв. Ізидор Борець- „ найблищу п'ятницю. Граф 
кий: Стан світу і завдання на- Бернадотте, „без огляду на те, 
шої Церкви та 4. Василь М. щ о станеться" в п'ятницю, за-
Валл (президент Централі)г' пропонував стан повної' нев-
Ідеологія Централі Українців |Тралізаціі Єрусалиму і Гаїфи 
Католиків Канади. В другому т а домагається щонайменше 
дні нарад відбулися наради одної тисячі американських, 
трьох віддільних секцій, імен-: фраНцузЬКИХ І бельгійських 
но: Культурно-Наукової, Су-J ПОЛІЦІЙНИХ сторожів, які з у-
спільної та Організаційної, на1 повноваження ОД берегли б 
яких з черги виголошено ряд'невтральности тих міст. 
докладів. Після полудня то- 0 

го ж дня відбулись конвенції С О В Є Т и ТВОРЯТЬ П'ЯТИКО 
домініяльних о р г а н і з а ц і й : 
Брацтва Українців Католиків 
Канади, Ліги Українських Ка
толицьких Жінок та Українсь
кого Католицького Юнацтва, 
на яких з черги виголошено 

ЛОННУ БАЗУ В СІЯМІ. 

Маніля, 6. липня. (АП). — З 
Поінформоаних дипломатич
них кол зертається увагу, що 
Совєтський Соки в останньо-

доклади та відбуто цілий ряд'му переводить справжню и'я-
імпрез. В третьому дні Кон-!тиколонну інвазію південної 
гресу відбулася Загальна Се- Азії, заповнюючи там своїми 
сія, присвячена в цілости ор- агентами кожне місце, що йо-j 
ганізаційним справам та наїго звільнили британці, даючи ТРУМАН ПЕВНИЙ НОМІНА 
програму якої склались звіти з незалежність місцевим наро 

дам. Головну п'ятнколонну ба
зу у формі дипломатичного 

бувся репрезентативний кон-
концерт, на програму якого 
склались виступи Українсько
го Католицького Хору під про
водом о. Ьоніфатія Свободи, 
скрипачки - віртуозки Донни 
Ґ р е с ь к о з фортепіяновим 
акомпаніяментом Ольги Дмит
рів, молодої піяністки Корне-
лії Ґайовської, тенора о. Петра 
Романошина з фортепіяновим 
акомпаніяментом Марії Мазур, 

І піяністки Меланії Крайник, ре-
цитатора д-ра Юліяна Ґеник-

I Ьерезовського т;і сопрана Оль-
| ги Пінковської. Місцева Кана-
Ідінська преса подає широкі 
звідомлення з Концерту, під

креслюючи та даючи найвищу 
І оцінку головно майстерній грі 
широко відомої теж з амери-
канських і українських сцен в 

'ЗДА молодої скрнпачки-вірту-
Донин Ґресько. 

стоюючи, що всі видвигнені 
проти них і проти Тіта заки-

юзники продрва^поть поста-1 дн щодо ухилів та врнсей с 
чання харчів та інших продук- неправдиві. Москва і Комін-
тів до Берліна повітряною до-J форм зі свого боку поступово, 
рогок> І npwwrojfr останвіхД2.алечЛдумайоійлтшяющнщош^ 
годин^ЗбГаівернканські Гбрн-"] ж у к т . в і^; ; іпда*ТЩ"оста^ 

точно викінчити. Всі совстські 
сателіти послушне виконують 
накази Москви і Тіта та його 
комуністів щораз більше ізо
люється. В останньому кому
ністична Альбаніі практично 
зірвала з Югославією стосун-

танські транспортові літаки 
перевезли до Берліна понад 3,-
000 тонн товарів, що побивав 
під оглядом повітряного транс
порту всі відомі досі рекорди. 
Дня 4-го лютня у Вашингтоні 
повідомлено, що представники 
західних союзників в Лондоні кн, перервала торгівлю, скасу-
приготовиля вже в Берлін- [ вала попередні договори та ен
ській справі „дуже серіозну" кинула югославські місії, 
ноту до совстського уряду, але 
дня 5-го липня з Лондоні до
датково вияснено, що пригото
ваної ноти не можна вважати 
за ультимат і вона ще відкри
ває можливості до мирного по
лагодження спору 

ПОРАЗКА КОМУНУСТТВ У 
ВИБОРАХ У ФІНЛЯНДІЇ. 
Гельсінкн, Фінляндія, 6 лип

ня. — Перші підрахунки голо
сів у виборах до фінського 

Рівночасно' парляменту, що відбулися в 
з обговорюванням Берлінської дні,1-го липня виявляють, що 
крізи обговорюється теж спра- комуністи в цій країні втрати-
ву американської . військової ли своє дотеперішнє перше міс-
допомоги західним країнам, це в парламенті і опинилися 
Приготована в Лондоні нота [аж иа „бідному третьому", 
мала б бути передана Совєтам Найбільшу перемогу здобули 
протягом найближчих 24 го- Аграрна і Соціял-демократич-
дин і тоді теж буде опубліко- на партія. Згідно з дотеперіш-
ваняй її текст. В кожному ра- німи обрахунками ці дві партії 
зі, нота означає перехід Бер- матимуть в новому парлямен-
лінської справи з компетенції ті по 56 місць кожна, комуні-
військових губернаторів до у- ста 37 замісць дотеперішніх 51, 
рядів окупаційних країн і це консерватистн 31, Шведська 

родна партія 15 і ліберали 5. 
На підставі нових виборів де-власне вважається останньою 

стадією „холодної війни" між 

діяльности Централі 
Під час Конгресу вітбулися 

ще великі імпрези: Концерт з 
міській Авдиторії та з участю 
місцевих і запрошених хорів і 
артистів, Вистава Народного 
Мистецтва у Виндзор кімнаті, 
в л а ш т о в а н а Лігою Україн
ських Католицьких Жінок, Ви
става преси, та інше. 

цп. 
Вашингтон, 6 липня.—Пре-

зидент Труман. як теж Дж. 
посту Совет* намагаються те- Говард МекГрет, голова Кра-
пер розбудуьатн в Сіямі. В свого Демократичного Коміте-
Бангкок вже є 40 советськнх ту, с певні, що Конвенція Де-
„дипломатів", шо розбудову
ють місцевий совєтський кон-
сулят. Зі СІАМСЬКОГО урядово
го боку заявили, що в цілому 
Сіямі .немає більше, як 10 со-

мократичної Партії заіменус 
цілком певно Гері Трумана де
мократичним кандидатом на 

мократично-ліберальні партії 
Совстами і західними демокра- матимуть в уряді свого премі-
тіями іора і будуть намагатися обса-

• дитя своїми представниками 
КОМУНІСТИ ДОМАГАЮТЬ- | т а к і в а ж л и в і *""creP<™»-

СЯ ПРИЛУЧЕННЯ БЕРЛІНА т у р к и ВДОВОЛЕНІ АМЕРИ-
ДО СОВЄТСЬКОЇ ЗОНИ. | К А Н С Ь К О Ю Д О П О М О Г О -
Бсрлін, 6 липня. — Совсти,! ВОЮ ПРОГРАМОЮ. 

рівночасно з драконськими за-1 Істамбул, Туреччина, 6 лип-
ходами бльокади, повністю ви- ня. — 3 турецьких урядових 
користовують теж свою ні- кол виявляють своє повне вдо-
мецьку комуністичну п'яту ко- вілля з перебігу здійснюван-
лону, щоби західних союзни- ня американської допомогової 
ків заставити залишити Бер- програми щодо модернізації 
лін. Вчора на своєму зібранні турецької армії та забезпечен-
німецькі комуністи домагали- ня її найновішим воєнним вн-
ся прилучення цілого Берліна рядом. Тут вважається, що у 
до совєтської зони, заповідаю-! вересні більшість запотребу-
чи, що на випадок, якщо за-івань турецьких суходільних, 
хідні союзники не вступляться, І морських і повітряних зброй-
тоді до совєтської зони буде J них сил щодо зброї вже будуть 
прилучений совєтський сектор покриті американськими до-
міста, а бльокада західних сек- ставами. Цему фактові турець-
торів може протягнутися аж до 

президента і т овже при пер- зими, що означало б для них 
шому голосованні. V повну рушу. 

кий уряд віддає велику увагу 
з огляду на напружене міжна
родне положення. * 

. 
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БРОЗ-ДЖУҐАШВ/Л/ 
Далі розгадують і ще далі не годні розгадати, чому саме 

прийшло до терть між двома найбільшими комуністичними 
диктаторами, Сталіном і Тітом, з яких один (Джугашвілі) с 
сином бідного шевця з Грузії, а другий (Броз) бідного коваля 
з Хорватії. Вправді ці тертя с між Комінформом і Югослав
ською комуністичною партією, згл. між московським Політ-
бюром і таким же в Югославії, але на ділі ця боротьба зво
диться до конфлікту між Сталіном і Тітом, до факту, що с 
тільки один „бос" в комуністичнім світі. Тим паном може 
бути тільки цей, що сидить на Кремлі в Москві. Нам здасть
ся, що саме це с наЙважніше в цьому конфлікті комуністів з 
комуністами. Тут не іде так про самі закиди, які робить 
Москва Югославії, що не виконано цього чи другого, а про те, 
що в комуністичнім світі немас місця для двох авторитетів, на 

Оживити розумною дуМкою 
Наближається ДемокраТич- .рить. ПроІІЬвцем може бути 

на Конвенція і до ФиЛвделфії губернатор, або предсіДнйк 
зїдуться знов тисячі людей з конвенції, чи голева партії, 
цілої Америки, щоби вибрати, 
чи приглянутись, як вибира
ють демократи свого кандида
та на президента. Отже будуть 
знов різні промови, співи, ма-
ніфестацЩні Доходи з'бандою 

який може збирати на Кок 
венції великі оплески, але Д^я старші 
звичайних громадян при радіо j ба поД; 
він буває* нераз людиною, яка лодш'і 
говорить звичайно дурниці, 
апелюючи демагогічними фра 

з думкою, що в початках вони 
мусять стати до такої праці, 
яку вони в" силі виконати, а 
щойно в майбутності Обира
ти cdot стінок (Ьіжатз*'), до 
якого ВОНИ підготовлялися. 
Коли нові імігранти станов
лять родину, між котрою є 

І 

ДП в американській зоні 
гНі^ЧЧУІгІЙГ 

Теііер в американській зонТ Не всі ДІЇ розуміють, що в 

торги в „задимлених кімна- а не До розуму Тому лропону 
тах", які є властиво рішаль- ютц щоб замісць „политише 
ним чинником. нів" з їх промовами, які часто 

Словом, повториться Це все, 

v Українська група найчисленйі-'деяких національцйх. група: 
яка підладить іііД стіречі с # т> * ° ч м статистикою' укра^дп систематичну працю для. 

без неї, а крім цього політичні зами До Пасового відчуваиия,іяи; Дгги мають охорону пра-!"^ Я о я т ь " a *W** -ісціпіс- загальної переква л іфікації 
Н а і більшості стейтів не віль- л я , пол«**> ,Це- т ™ * )*<>^"Щ™*** наборів (наприклад 

но посилати до праці малоліт- W b ,,схишякїв'' мусілй запй-і 
ніх. На це треба £0^^ШьЩйіШвт, * * £ ? * * 
щкідьНШ,влади, бог Діти, в за
саді," мають ходити до школи 

нічого не. говорять, запрошу* 
шо було на Республиканській вати на Конвенції людей з ви 

и від' примусової репатріяції. 
Про цю; примусову регіатрія^ 

конвенції, з тою різницею, що сокимн, і, цікавими думками. Декуди Шкільна рада дає доз-,шю» » А > н у - ,"Р Л ^ С ^ М |n?J 
на останній ганили Трумана та'Які вносили б нового духа'в'ївїл іІолоді у шкільнім ВІЦІ На собом, можна зібрати тисячі 
* — --....: :.„ *.. І .>v _ . 7 L - j j - І Л ^ І . Й ^ -ЗСLi.•• JJ.'.-..'.її,• J*J ^Чстраіиїтх свідчень: як сонетного адміністрацію, а тут бу- саму Конвенцію та помагали 
дуть хвалити. делегатам розуміти* краще ве-

Отсей спосіб вибирання пре- ликі світові проблеми. Таким 
зидентських кандидатів має чином піднісся би уровень са-
багато критиків, але біда в то- мих Конвенцій, а делегати' не 
му, що ніхто з них не піддає мусіли б вислухувати деиіевих' 
такого проекту, який можна промов та щ^ таких, які могли 
би вважати поліпшенням кой- прочитати собі день скорше, 
венцій. Але є й добрі думки що- коли вони вже буіїй виДруко-
до цього, щоб Конвенції далі вані та роздавані делегатам. 
залишити, але поліпшити їх 
програму. Ці проектодавці ви
ходять зі слушного заложен-
ня, що Конвенціям прислуху
ються нині десятки мільйонів 
громадян по радіо, а багато 
приглядається їм при помочі 
телевізії. Для людей, що слу
хають радія і не є під впливом 
правдивого чи штучно викли
куваного ентузіязму на самих 
Конвенціях, цікаво почути думки, на дві теорії, ні на різні способи здійснювання, 

рц\ Є тільки один спосіб, придуманий Марксом і Москвою. І W * розумного й конструк-
* 7 _» І Л Z * ітнвного. Як каже Вилйем Е. 

Броз-Тіто,-крівавий диктатор Югославії, що дойшов до ^ .д д я н и х н е т а к е y j ^ 

Та найбільше скористали б 
на цьому мільйони людей, що 
слідкують за Конвенціями по 
радіо й раді б почути щось 
дійсно розумного, конструк
тивного й нового. До того 

працю під'час вакацій або свя
точних ферїй.' 

Праця на фар'мах становить 
окрему ділянку, про яку тре 

ські звязкові старшини р. р. 
1^45 1946 хапали людей на ву
лицях, брали на приватних 

ба буденаписати окремо. Те- приміщеннях, т е р о р и з у в а л и 
пер прихбднться обмежитйся^і^”Р^РотЦІв^ через своїх 
до о'бгбворення ,джабів*' у 
містах. Поперед усього' треба УНРРА і т. д. З Німеччини під 

таким примусом вернулося 
Кілька Мільйонів' советських 
громадян. Велика часТййа тих, 

во 'вона' ЇГбуі'а потрібна. Ko-J Щ Ш ХОТІЛЙ ЩШї* "?* 
родінуї кінчили життя самр-
губствсм. І тепер ще бувші, 
сЬветсисі громадяни не мо-

постаратнся за карту суспіль
ного забезпечення (Сошел Се-
кюриті Кард"); хоч би хвиле-

ЛИ хто дістає ,,джаб", може 
його втратити саме в часі, ко
ли піде за „сошел секюриті". 
Тому таку карту треба мати *?**> ^окійно пережити в час 
„. ' П„^7,ЛЯ; о0„л1,птПив,,шлЯ примус звої репатріації. Але Не партія, яка залишила б ^ ^ Ш т ^ ^ ^ Щ ^ Щ Ш л Політич-

дуже некультурні напади на в карту, треба звернутися за Hah ,уікення' м і ж аохіДнИми 
другу партію, чи на другого Джерелом праці. Джерела ^Mgfc ^ШШ^^ШШ 
кандидатц, а дала добрий ма-|майже необмежені: ф а б р и к и , ) ^ Щ Ш К * \ ^ ,Т.л м* й . 

годі зломатн їх опір, яЦ годі було зломати опір- укрвійеткото 
селянина, поки Москва не завела штучного голоду і так ие 

хто говорить, але що гово-

розвязувати домашні та за 
кордонні проблеми, певно зи-
скала б у людей на повазі, а 
тим самим і на голосах при 
виборах. влади при допомозі не тільки Москви, але й західніх демо 

кратій, що відреклись свого вірного союзника, Дражі Міхай-
ловіча, держався при цій владі терором і спровадженими з 
Москви енкавндистамн. Був завжди вірним слугою Сталіна і 
заводив в Югославії большевицький лад на московський зра
зок. Може бути, що добившись найбільших почестей на
брав амбіції стати самостійним, на що вказувало б його на
магання створити „балканську федеразію". G правдою, що 
Тіто отягався з насильною колективізацією сільського госпо
дарства, яку доводилось би перевести в такий самий крівавий 
спосіб, як це відбувалось в Україні. Він мабуть побачив, що 

хорватські та словінські селяни ще такі с ^ ь н і ^ т ц о ^ ^ ^ і ^ І 2 ^ «&***?: %££%& Т ^ т ^ л г * " "•",•»"•'-—• :«? =—•''^-^^^^^^•вокг^разок^^д-ста^іа ^іашим таких, що їх або самГ до Аме-

новим імігранта/л при 
шуканні праці 

Поміч н о в и м імігрантам 
після їх гіриТзду до Америки наших людей силою ооставин 

вигубила мільйонів. 
Отже різні речі могли спричинити боротьбу комуністичної 

верчівки в Москві з Югославією. Проте треба памятати, що 
це є боротьба комуністів з комуністами за авторитет, за без
апеляційну владу Москви, яка прикриває це боротьбою з „на
ціоналізмом", орієнтацією „на захід" чи „ненавистю До Ро
сії". Тіто через свій конфлікт з Кремлем не став ні „демо
кратом", ні „націоналістом". Ні теж не заслужив собі на 
те, щоб на нього глядіти інакше, як на тих націстів, що їх 
судили в Нюремберґу. Тіта, та йому подібних в Югославії, в 
Україні, чи деінде, повинна стрінути доля націстських зло
чинців. Але є інші речі, на які треба звернути увагу. 

Опір, який діставала Москва довгий час тільки* з боку 
одної України, збїльшасться. Зачинають противитись Крем
леві теж й інші країни. Спротив комуніста Тіта, як би він для 
нього не закінчився, вказує на упадок престіжу Сталіна і По-
літбюра. Націоналізм, як наглядно виявляється, с таки далі 
найсильнішою зброєю в боротьбі народів з диктатурою Крем
ля та москоським тоталітаризмом. Теж, як в Україні, так і в" 
інших країнах селянин с найбільшим ворогом большевицьких 
експериментів. ' 

обовязком. До такого обовяз 
ку належить в першу чергу 

І допомога у вйиіуканні мені-
. кання й підшукання праці. 

Хто мав до Діла з допомо-
говою акцією, переконується, 
що ця справа не є така важка, 
як дехто собі уявляє. Важкою 
є вона тоді, коли нема засобів, 
або коли панує загальна Нуж
да, чи там кріза. Під теперіш
ню пору економічної крізн й 
нашому краю нема, тому й до
помога не представляє вели
ких труднощів.. Треба лише 
знати, як до неї підійти, а в 
першу чергу треба мати Добру 
волю. 

Так треба підходити теж і 
до способів шукання праці 
для нових імігрантів, що при
бувають зі скитальщини. Ці 
способи можуть бути добрі 
для кожного, одначе не кожен 
інтересується різними родами 

ній ділянці, Тому, що багато 

рнкй спррваджуїс?ть, або хто 
інший їх спроваджує, вони 
мимохідь мусять познайоми
тися не лише з родами праці, 
але теж і зі способами, як її 
найти. У цій справі деякий до
свід має вже Український Пе-
ресеЛенчий Осередок в Ню 
Иорку й на осйові такого до-
свіду можна подати хоч за
гальні засади. 

При плануванні праці треба 
в першу чергу! звернути увагу 
на вік людніші Звичайно від 
віку залежить > сила і праце
здатність. МалЬлітні одиниці 
й старці можіть виконувати 
лише легку працю, а люди в 
середнім віці придатні до тяж
чих робіт. З правила треба ду
мати Про приспосіблення до 
праці, тобто іііо професію чи 
ремесло Якоїсь] особи. Оішаче 

, ; Гі ;,..,.. , „ кае неЬдного з тих, що не бу 
теріял до думання, як краще рооїтні і загалом місця,, про-, • Г со^гс.^ о„а„ою 

-Дукції; дальше місця обслуги: л и П К советською. владою, 
торговельні доми, рестораніг. наприЬад,_ поляків. Ці теж хо-
харчів'ні, готелі, обслуга бюр і ТІЛИ Р , в и , х а т и 3 • E e W r t ? М 
т. гі. Питання лише, як туди # # Й щ о 6 н5 попасти.рДйр: 
Дістатися.. | г о РазУ*П1А 0ШКУ С т а л , « а - . То-^ження. 

З правила при великих ПІД- м у Т0,,?01 бажали б пересели- T o S j y т 0 й а ш і л ю д И уййлялК 
прнемствах ,е біора. персоналу, т и с ? за океан - Злучені Д^р 
де приймають зголошення на 

с'ер”ед жиіів'): >й«ДИ вчаться 
різних гірактИчних ремесел, 
щоб у кожній країні могли 
сто'ятІГна власних нШк: Та-
ко>к деякі інші групи ,не зоста
ються* позаду від'жидів, бо ро
зуміють, що їх набуте знання 
може їм придатися не тільки на 
чужині, але також і в батьків
щині, коли б доля-сУдила' їм 
вернутися додому. 

На жаль, серед наших, укра
їнців непомітно великої охоти 
опанувати практичні фахи, на
вчитися ремесла. Тому ми ма
ємо мало ремісничих шкіл, за
те у нас є аж ЗО гімназій! Нема 
мови, гуманітарно освічені лю
ди нам дуже потрібні, але по
ряд із тим треба, щоб цаша 
молодь бралася теж-і- до прак
тичних занять. Це слід робити 
одночасно, щоб яри кожній 
середній школі були різні ре
місничі курси, де молодь наша 
могла б навчитися ремесла. , 

Це наслідок давнього вихо
вання, особливо під впливом 
шляхецької Польщі, ЩО фі
зична праця уважаеться для 
„культурної людини- за пони-

роботу. У підприємствах, де 
робота є поділена на різні 
ступні або й ділянки, є квалі
фіковані директори персона
лу, які вміють оцінити, сносіб-
ність зголошеного робітника і 
призначити й§му місце. У ма
лих •. місцевостях^ легко^вишу-
к5Тй"7адресу "підгірнемстів^ бо 

жави Америки, Австралія, Ка
нада. Тому ДП пильно слідку
ють за тим, як гіррхоДять іміг-
раЦійні закони в різних кра
їнах, особливо ж в Америці. 

На жаль, ДП натикаються 
при переселенні в нові країни 
на різні труднощі. Приміром, 
деякі держави приймають: тіль-
к£~і>тюкиї. робітника_ або; 

це будинки,»ЯКІ не дадуться'Ро?гтнй'ць'.' Хто' має родину , 
укрити. У великих містах j^plTO^ /іргХ|йі£*.. чеіХіі^,, 'чЧ?^ ^°* 
вишукання підприємств най- ландія, приймає 8,000 самітних 
ліпше надаються теЛе^НЇЦні 
книжки („тефон директорі"), H*x та в індустрії. Теж Англія 
KrtdctnUUi „r,r.«U.. л ".."'-^'Гпотрїбуе неодружених роЬіт-' 

ників^ хоч відомо, що робітник 
з родиною більш „посидю
щий'', він не так легко поки
дає місце праці, як неодруже
ний. 

особливо „ ч е р в о н а книга 
<„класифайд Директорі"), в я-, 
кнх є списані найрізнородніші 
підприємства і які водночас 
дають показчнк родів зай
нять. З такими книжками варт 
познайомити саіжих іміграй-
тів, бо з них вони можуть ОЦІ
НИТИ самі себе як працездат
них робітників. Це є примітив
ний спосіб кваліфікації своїх 
сил, одначе іЬцІльгіиЙ. 

Більше факовйм способом 
оцінювання сгіЬсІбностн ліо-
дини до різнородности в пра
ці є кйиЖки, які видають різні 
урядові агенції піСЛя війни 

робітників для праці в' копаль

не всі ДП мріють про пере 
селення в Америку та в Авст
ралію. Є значна група — жи
дівська — що свої мрії привя* 
зуе до„обітованої землі" — 
Палестини. У звязку з тепе-! 
рішніми подіями в Палестині 
жидівські ДП сподіваються, 
щЬ палестинська справа буде 
вирішена так, що відкриється 
можливість переселення з Ні
меччини. Уже тепер різними для вжитку ветеранів. Такі 

європейське Ігіриспбсібленйя книжки находиться в прйлЮА- j шляхами перебирається жи-
не завжди відцовідае амери-1 них бібліотеках На пЬЛиМк'а”х,Ідгвська моЛодь з Европи-в Па-

робіт, головно, коли він вибрав|канськйм йимо^ам, тому свіжі усім пристуїінітХ, як „референс|лестину, щоб воювати в армії 
собі працю в одній спеціяль- імігранти мусять погодитися! (Докінчейня На стор. 3-тіЙ). J проти наступу арабів 

днти дальша доля самого Ка-
лашннка. 

Треба сказати, що всі one 
ративні дії загону провадив 
лейтенант Рнбаченко, маючи 
лісове псевдо „Гроза", Калаш-
никове було тільки прізвище, 
навколо якого Й скупчувала 
ся вся слава.- На цьому грун
ті, як і треба було сподівати 
ся, незабаром пішла точитися 
глуха боротьба між ватажком 

Отже слава Калашннка шн-[ обробити молотаркою за го 
рилась, а це, знову, активі- лину. А молотити він таки му 
зувало його до нових і нових сів, бо перед ним невблаган 
акцій. А населенню україн- н<> стояв настовбурчений баг- та його політруком, яка й за-
ському ті акції коштували аж нет німецького вояка. (кінчилася дуже скоро для Іва-
надто дорого: його грабува- Отже, з тих акцій зле було на Калашннка трагічно, 
ли й нищили однаково і німці.! не німцям, а якраз українсько-! Про Калашннка та про йо : 
і партизани. і му народові, в оборону якого го загін і славу, яка створи-

У Калашника. наприклад, не- нібито мусів діяти ватажок лась навколо цього імени, до-
відомо яким .шляхом, зароди-! „всенароднього партизансько- бре була поінформована сво-
лась ідея нищити по кОлго- го руху" Калашник... | Єю підпільною розвідкою Мо-
спах і совхозах сільського- Ніяких зв'язків із Москвою сква. І саме надмірний розго-
сподарські машини н усяке ані Калашник, вні Рибаченко лос тієї слави і вирішив- до 
хліборобське :жарнддя, зокре- не мали. Отже, Й керувати тим лю Калашннка. 
ма, молотарки мовляв, це рухом „лучшие сьши партии”і Московське радіо почало, 
завдасть шкоди німцям. ! аніяк не могли. Хіба що, мож- захлинаючись, галасувати, про 

І він почав цей свій задум] на припускати, т о в дальшій могутній вибух ' иароДНього 
ретельно здійснювати. А це...J ході подій і до Калашнико-j Повстання проти фашистсь'ко-
примушувало селянина ціпом' вого загону пристало не мало го наїзднйка, про „народньо-
по 24 години на добу, обмо- і комуністичної агентури, прав-! го героя" Івайа Калашнйкова, 
лочуватн те, шо можна було'доподібність чого може ствер-'порівнювало Його з сл'ав'йим 

Устином КармЬлюком — та- вання, які там точились роз 
кож подолянином; розповіде- мови, як саме Д^Йпіло до того, 
ло байки, що Калашников до- що тут токи незабаром ста-
гіомагае на зразок Кармелюка, лося, — тгік, вйДЙб, й залй-

' незаможницькому людові, що шиться для історії иез'ясова-
він являє собою страхітливу ним, але факт, що йід дике 
•грозу для всього запілля ні- завибаййя зймовЬї бурі за вік-
мецького вермахту. нами, в приватній хатині Віл-

А водночас у Кремлі діяла ківської вчительки пролунало 
інша, провокативна шарманка, кілька пістольних пострілів. 
Що з тих дій вийшло, поба- РибачеНко вбив Івана Каляш-
чимо далі. ij І ника — уславленого ватажка 

Ф І партизанського руху на По-
Була холодаа, буряна ніч ділЛі 

місяця лютого J1943 pbky. Mk- Чи Це сталося в нас”лідсік 

зв'язки з німцями, — дає асі 
Підстави припускати, іЦо усу
нення із ЖИТТЯ ЦЬОГО ЄДИНОГО 
свідка тієї трагедії — це ли
ше одна ланка з ланцюга гіро-
вокатийного підступу й без
сумнівних ДЙреіст”гів Кремля: 

— Всьо для родіни! 

нуло ледве чоТЙрй місяці ізїд суперечок за Право першен-
початку діяльнЬстй Калашйй- ства в проводі загоном, чи це' 
ка. Тієї ночі свит засипала гу- була безпосередня директива 
ста, непроглядна <мЄтЄлйцЯ, з Кремля Рйбач^нкові, моіке 
жалібно стогнаМЙ, вигинаю- гіереказана' через підпільну а-
чись під дикими нтіа^окамкгенту'ру, а' ч\ИІі самі супереч-
осКаженілої хур%бвнйи, віко-' ки нашіптанї -були з Москви 
ві буки і граби в ДаШівському'за зазделегіДь розробленим 
лісі. пляном, сьогодні ще остаточ-

Тіеї ночі в селі Білки, Да- но не з'ясовано. Але те,, що 
шівського району, в хаті мі- незабаром після цього Рйба-
сЦевої вчительки, ярйхоааяоТ ч'енко власноручно вбив і вчй-
комуністки, гостювали "г?алаш^ тельку, в хаті якої відбулась 
ник і Рнбаченко. Його розправа з Калашником, 

Як саме відкупалось гостю-' с^вн^уватйвшн її за нібито 

Загибель Івана Калашника 
аніяк не позначилась на інтен-
'сивності саі/ого партизіансько-
Го руху. 

Війна тривала, кінця-краю, 
зДавалоЬь, ЇЙ не буде; тисячі 
Й десятки ТИСЯЧ „за'кладічиків" 
звШусюдй, ховаючись від ні-
чіім" не заслужейоТ кари, далі 
знаходили собі притулок у лі
сах; молодь, дуже скоро про
чувши про справжні, жахливі 
Умови другого „раю" — фа
шистського, куди її масово 
.спроваджувала ненажерна во
єнна машина німецького вер
махту, також масово'зникала 
В лісйх, отже — контингенти 
людські, джерела тих конти-
тентів для лісу не вичерпу
вались. ..... . . . . 

собі, що в школі можна „Вив
читись на пана". Отже — „кін
чали університети та гімназії, 
але посад не одержували і му
сіли жити на батьківськім хлі
бі. А в містах не 'бУло україн
ського кравця, шевця, сдюва-
ря, механіка — все ;це було в 

11 польських і жидівських руках. 
\ Том^й тепер грозить небезп^;., 

,ка, що Д П інших націй зай' 
муть ліпші місця в' країнах, де 
їх приймуть, бо вони мають 
або набули практичного знан
ня. Наших мрійників про „по
сади" може чекати* найтяжча 
праця. 

Службовці ІРО запевняють, 
Що.ДП в таборах .одержують 
2,000 калорій на день і що здо-
ровя ДП в добро,му стані. Це 
— завеликий оптимізм. ДП 
харчуються тепер убого, тих 
калорій вони мало .бачать, ко
ли б не докуповували; собі або 
не вимінювали на „чорнім рин
ку", то були б голодні. 

Про здоровя треб,а сказати, 
що через недостатнє харчуван
ня між ДП поширилися чиря
ки. Вітамінів рагіііііе дістава
ли ДП досить, тепер цілого не 
бачимо. 

Найбільше гнобить ДП не
певний стан і залежність від 
ласки службового апарату ІРО. 
За 3 роки таборового життя 
всі стужилися за . волею і са
мостійністю. Кожний хотів би 
Стояти на власних, tibrax, ов-
жав би заробляти на хліб свЬ-
їми руками. Бо вся праця, яку 
виконують ДП тепер у табо
рах і поза ними, не дає їм ні
чого. Кожний знає, що, виїз
дячи з Німеччини, доведеться 
все лишити тут і починати го
лими руками нову працю в но
вій країні. 

П. Ш. 
1 ' » 

І всюди і скрізь^' ПОДІЛЛІ 
жило і славилосі* ім'я Івана 
Калашника. Про ІЙго трагіч
ну смерть мало хто й зйав по 
числейнйх загонах, що як гри-
Ч5и по дощі, внйикали по всіх 
Закутках благода'гно'го Поділ
ля, — партизани* -ДаЛі дійлй 
його ім'ям. І поруЧ'Гмени ва
тажка Герасим'енка-ІЙЬндрат^н-
ка, що дїяв у Гаксинському 
районі, Москаленка .— в Ка-
лині'вському району'.і j . д., 
і т. д. — люди завжди чомуеь 
ставили ім'я Івана Калашника. 

І це не нове для нашого на
роду. Я знаю, наприіиад, мі-

(Докінчеиші at етор. 4>rtf). 
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СЮБОД^Ш^ЕДЗ^лТгСо:ЛШШЯ.'Д94а, 

т здшутга ХЯРЧВ 
З МОРСЬКОГО д Ж 

Світ стоїть у передодні ве- що можна буде прохарчувати 
дикого вїдзф^ття, а саме: як]голодні маси нашої землі. Ко-
добути з морського дна харчі ли це станеться, тоді усунеть-
в такій обнльності, щоб люди ся одну з найважливіших при-
перестали боятися голоду. Зві- чин, для яких вибухають різні 

заворушення, а з ними [ війни. 
Інтересне є довідатися, що 

відкриття, як продукувати но
ві роди рослин для добування 
харчових вартостей, прийшло 
в|'тому самому вогнищі, де ро-

домлення ітро'те приходить са
ме в пору,, коли навіть така 
поважна установа, як харчова 
комісія Обедианих Держав* 
прийшла до висновку, що сві
тові загрожуй солодова смерть, 
якщо не буде посилена про
дукція харчів, крім того різні 
знавці доводять, що величина 
плодючої ж*ч*и на земськім 
глобі не е'вйстачальна на на
лежну продукцію харчів. Зна
чить, звідомлення про поши
рення плодючої почви аж на; 

блено експерименти для видо
буті я атомової енергії, л якої 
зроблено атомову бомбу на 
знищення людства. 

З наукового боку означують 
lie відкриття як новий радіо
активний елемент, знаний як 
Вуголь Чотирнадцять (С-14) 

дно моря приносить пільгу в Це, як показується, є один з 
важких думках таких людей, найважливіших елементів на у-
які як ціль свого життя по
клали журбу-за долю людства. 

У хе.міч ній лябораторії уні
верситету кялирорнїя, в Берк-
лі, плекають спеціяльну ділян
ку науки, двану фотосинтезе. 
Є це процес. продукції харчо
вих рослин, >від яких залежить 
життя на землі. Відкриття у 
цій лябораторії вказують, що 
при помочі ^фотосинтези мож
на буде придумувати й плека
ти спеціальні рослини, що 
продукують-, або харчі, або 
харчові речовини в такій кіль
кості, що вони будуть виста-
чальні 4> для ,прожитку всього 
населення свіТу. 

Університет „Каліфорнія має 

слугах людини. Він є знаряд
дям, при якого допомозі лю
дина може відкривати най
більші основні тайни природи. 
Тут треба згадати, що при
родний елемент вугля є. одним 
з чотирьох основних елемен
тів життя і не є радіоактив
ним. 

Фотосинтеза, як вказує само 
значення слова, це є процес, 
яким рослини можуть творити 
припаси харчів для людини, 
для звірини і для самої рос
лини, а це уможливлює втри
мання життя на землі. Є це 
процес, для штучного витво
рювання харчів при помочі 
світла. В рослинах находиться 

нар. 
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ПАВЛО ПЕЧЕНІГА УГЛИЦЬКНЙ 
в 1892 р. в селі Печеніга, коло Харкова,'помер 2 липня 
р. в Ню Иорку. Похований на цвинтарі Іст Рнджловн, 

у стейті. Ню Джерзі.- . J,'U 

Поміч новим імїгрантам при шуканні 
праці 

Помер Павло 
Углицькнй 

(Докінчення зі стор. 1-шої). 

ти українську оперу. Думав' " d * j i a A 1 _ 
• Г т* * Побликейі 

позичити тему з Гоголя, З Й0-, 
го „Вія", а-для лібретта взяти 
Шевченкові ВІрШІ. 

У 

ти" видав композитор окремо, 
присвячуючи її президентові 
Френклинові Долано Рузвел-
тові. Вона вийшла друком в 
накладі „Мейиелсон Мюзік 

шен" прн Метропо-
литен Опері в Нго Иорку. Та 
сама накладня видала теж і 
його „Україну" і ЛІбретто до 

р. 1914 Верховна Колегія о п е р и ШшіГ п0 у к р а і н с ь к и 

Мистецтва прн Петроградській ,-, англійська 
Консерваторії запросила його| Опера „Відьма" була вже 
в члени учительського збору і прийнята управою Метрополії-

вителя для її вистави. Серед 
приготувань до цього дЗстйі 
композитор удар паралічу й 
це, остаточно, було гі|5и~чМ1Н>ю 
його передучасної смерти, без 
здійснення ного мрії. » 

Знавці творів УглицькОго 
твердять, що він був -одним' з 
великих українських компози
торів нашого віку, у творах' 
якого прибивається свттсівкЙ 
розмах. Він був водночас ди
ригентом високої вартостн і з 

в плині використати до цієї зелена речовина, звана хлоро-
цілі атомову енергію. Це є до- филом. Оцей хлорофил, який 
рога до відкриття тайни життя находиться в рослинах на су-
рослини. Воно зосережуеться ші і на морськім дні, має силу 
в клітині, що її називають в затримати в собі, наче в ярмі, 
науці „альге//. Досішні розшу-j енергію сонця і приневолити 
ки довели до цього, що оце и до Праці для витворення та-
ядро можца, приневолити чи'ких рослинних речовин, як* 
спонукати до'плекання харчо- протеїни, жири, цукри, і віта 
вик засобів, коли його наса 
дити на водцГ— есе одно, на 
солодкій чИ,. морській._. воді. 
Відкриття ^ядра промогпрю 
шлях Дб" ^ з у м і н й я , *&" 'Пов
стають рослини, а це знову 
промостило' д*альиіе дорогу до 
плекання нового типу земель
ного господарства, тобто до 
морського хазяйства. Замісць 
управляти землю в поті чола, 
„морський фармер" уже в не
далекій майбутності буде про
дукувати безконечну кількість 
і різнородність нових мор
ських рослин; витворених на
укою і хемік'ами для продукції 
харчів у великій обильности і 
то за малою* витратою гроша. 

Науковці вказують, що кіль
кість рослин, виплеканих на 

міни і то з хемічної кислоти, 
що її звуть двокислотокі вуг
ля і 'з духоти в повітрі.. У та
ких харчах енергія 
гфЬма^шуетьсй Наче в реіер* 
вуарі, зберігаючи енергію для 
життя рослин і'звірят. 

Рослини не лише штучно 
продукують харчі — вони їх 
теж перемелюють. Це є два 
протилежні процеси і тому їх 
їх важЦо зрозуміти. Засадою 
є це, що коли рослина дихає, 
вона втягає в себе кислоту, 
яку видихує людина і знову 
переробляє її в життєтворчу 
речовину. 

Оці найновіші відкриття по
требують ще хоч рік часу, щоб 
можна було приступити до 
продукування штучних харчів. 

(Докінчення зі стор. 2-гої). 

букс" — „книжки для підруч
ного вжитку". Одначе ними 
може послугуватися лише лю
дина зі знанням англійської 
мови. Діти українських роди
чів, покінчивши середню шко
лу, можуть тут стати у приго
ді. Інформаційні відділи в бі
бліотеках Мають звичайно фа
хівців, які дуже радо помага
ють при підшуканні потрібних 
книжок. 

Попри згадані кгійжки дже
релом інформації про деякі 
р̂ оЛН Праці є самі робітники, 
які мають'.^зі^а^ом^о_д :влас-
никаміг підТіриємств зб^”'ІГна? 
ста”Внйками (,,фбріїанами**),' 
чи управителями („менадже-
рами"). 

Коли хто не може дати собі 
ради з книжками, такий хай* 
звернеться до бюра праці. Без
платним бюром праці завжди 
є урядове бюро ,ДОнантед 

дні моря при домомозі фото- Кожну штучно витворену рос-
синтези, є повних десять раз лину можна буде заставити до 
більша ніж кількість, яку мож- витворювання такого харчу, 
на б анпрОдуЦувати на по
верхні землі -?аким самим про
цесом. Одна лише є різниця 
між цими рослинами, а це та, 
що рослини"; плекані на мор
ськім дні, не надаються до 
їдження. - ' -

За те ті р'о&ігіни мають іншу 
ційність, а саме таку, що з них 
можна добувати харчові речо
вини, з яких* можна придумати 
самі харчі.' До таких речовин 
належать: Протеїни, товщі, 
крохмалі, цукри, вітаміни, жит
тєдайні кислоти (які допомо-
гають побудовувати тканину). 
Все те можна буДе добувати 
в таких великих кількостях, 

який буде потрібний. Отже 
одні рослини .^будуть могли 
продукувати масло по далеко 
дешевшій ціні ніж масло з мо
лока; інші будуть продукува
ти протеїну або вітаміни в ве
ликій обильності. 

Найбільші надії на продук
цію харчів дають одноклітинні 
рослини, звані альге. їх можна 
плекати в річній або в мор
ській воді. Морську воду мож
на втримувати у великих збір
никах у надбережних околи
цях, де ніщо інше не вдається 
на землі з причини ялової піс
кової почви. До плекання аль
тів на воді треба лише соняш-

иого світла. Альге ростуть 
швидко і витворюють всі хар
чові складники, які потребує 
людина і звірина. Хеміки бу
дуть могти плекати альґе нз 
те, щоб вони давали товщі й 
протеїну побіч інших так зва
них карбогідритів, які дають 
людині енергію. На витягання 
харчових вартостей не треба 
великих коштів. 

Оце відкриття заповідає ве
летенські можливості на роз
ведення житлових осередків в 
надморських або пустинних 
околицях, яких під теперішню 
пору не можна наводнити со
лодкою водою. Коли б їх на-jтаким, 
воднити морською водою, во- практично 

Сте'йтс Емплоймент Сервис". 
Там велика різнородність, од
наче має деякі недомагання. 
Саме, тому, що ці бюра поста
чають робітників безплатно, 
багато підприємців, які хо
чуть мати вправних робітників 
до праці, передають обовязок 
пошукування робітників при
ватним бюрам праці („емп
лоймент офіс"), де за підшу
кання „джабу" треба запла
тити. Хто хоче зорієнтуватися 
в родах праці практично, по
винен з цікавості відвідати та
кі бюра праці. Там теж довіда
ється, яка ціна за працю на 
робітнииші,. ринк^-

• Для підшукання домашньої 
праці („гавс ворк"), бувають 
звичайно окремі бюра, бо гос
подині хочуть пізнати особис
то людей, яких вони прийма
ють до свого дому як челядь. 
Одначе й платня в., домашній 
роботі є відповідна до вимог. 
Хто погодиться стати до пра
ці в приватнім домі, вже по 
кількох місяцях стає матері-
яльно на ноги. А потім, маючи 
практику й знання англійської 
мови, може перебирати. — 
Щоденні газети містять повно 
оголошень з пошукуванням 
домашньої прислуги й їх варта 
мати на увазі при пошукуван
ні праці. 

Це лише загальні вказівки 
при шуканні праці. Вони бу
дуть придатні для таких лю
дей, які хочуть помогти знай
ти працю свіжим імігрантам в 
перших початках. Дрібка доб
рої волі, а поміч може бути 
неоцінеНа. Це поможе усім 

хто хоче серіозно й 
помогти україн-

він став інструктором компо
зиції, де оставав до 1920 р. Се
ред революційного переворо
ту Углицький виїхав до Аме
рики. Тут попав у музичні ко
ла і дістав становище компо
зитора й диригента при радіо-
висильні Нешенел Бродкес-
тинг Компані. На цьому стано
вищі Углицькнй компонував 
музику теж до українських на
родних мелодій, а крім того 
компонував спої власні твори. 
Виконавці українських концер-
тових програм мали в нього 
все готового співпрацівника. 
З радіовисильні N. В. С. часто 
розходилися звуки україн
ських пісень, а такі твори як 
„Колядки" або „Херувимська" 
награно на фотографічні ре
корди просто з радієвої прог
рами. З великих творів Углиць-
кого нюйорська публика мала 
нагоду пізнати його симфо
нічну поему „Україна", виве
дену при допомозі симфоніч
ної орхестри в Карнегі Гол, 8. 
січня 1939 р. В поемі вплетені 
хорові продукції: „Ой закува
ла та сива зозуля" й кантата 
„Бють пороги" до слів Т. Шев
ченка. Цю величаву кантату 
під назвою „Героїчної Канта-. 

тен Опери, що робила старая- його таланту користала аме-
ня дістати фінансового покро-'риканськл публика. 

Це не те, що Ви заробите-
І I I . ^ - . . і п і | | » х » — 

Це те , що Bti аащаднтеї 
Якщо Ви молода людина, щойно починаюча Вашу 

постійну працю, стережіться блискучих грошевих 
офертів! 

Коли Ви є прийнятий до праці у Військовій лбо 
Летунській Службі, Ви знаєте докладно, скільки готів
ки дістанете в Вашій ковертці кожного місяця — 
Ваша повна платня! 

Очевидно, Ви можете вибрати асекурацію або 
щадиичі бондн, що їх стягатимуть з Вашої платні. Але 
ці обтягнення не примусові. Як право приписує тепер, 
Ви не потребуєте журитися плаченням лікарських чи 
дентнетичних рахунків, купуванням їжі, помешканням, 
убрання або плаченням трансиортаційних видатків 
до праці. * , І в ; 

Тому, як Ви позволите собі потрошки на люксу-
си, Ви можете заощадити приблизно кожний лоляр, 
що заробите! Питайте у Вашого найближчого Рекру-
т:гційного офіцера Амер. Армії або Летунської Служ
би про всі подробиці про цю надзвичайну нагоду. 

S. ОМТ АНІ U. S. ill F0KE 
RECBUtTIHG SERVICE 

САНСЄНЬ WiTU Л * ' і 4С 

U. S. Army and 
U. 5. Air Force 

POST OFFICE BUILDING. JERSEY CITY. N. J. 

ще за одно „Бюро праці"... 
Бували ними наші „иарохіяль-
ні уряди", а стара іміграція 
памятає добрі імена багатьох 
наших священиків, що помага-: 

ли нашим людям знайти пра
цю, чи інтервенювали по заря
дах фабрик, коли нашого чо
ловіка звільнили з праці Те
пер маємо вже священиків 
тут роджених і тим куди лег
ше допомогти в шуканні пра
ці, як це було давніше, коли 
і праці не було й не зналося 
добре американських відно
син і мови. 

Ш к \ « 3 г ' ЛУДЛОВ, МАСО.! 
ТОВАРИСТВО ім. І. ФРАНКА, ВІД. 253 У. Н. СОЮЗУ 

:влаштовуе": 

В СУБОТУ, ДНЯ 10. ЛИПНЯ ( M Y - 1 0 , 1 9 4 8 ) 

о р г т щ н ш ВЕЧІРОКі mm 
на котрий запрошує всіх без різниці, членів і не-членГв, 
місцевих і ,щззам'ісцених, як з Голінок, СавТ ДІрфид, 
Еягерстг. ЛяіШер, ,Слрінгфідд,ТІГкЬЬе Фале 

На цім Вечірку будуть промовляти Місцеві і поздШ 
сцеві бесідники про організаційні Справи, а опісля бУ^е 
баль. ЗА КОМІТЕТ: 
П. Павлів, предс; М. Пукіш, кас; Д. Харко, секр 

ни будуть могли плекати аль
ге для прожитку люд^Й. Це 
знову давало б спроможність 
старшим віком людям вигідно 
жити в теплих околицях над 
мор'ем без журби за працю 
для прожитку. Отже є ще на-

іським скитальникам у приїзді 
до Америки без наражений на 
закиди, що вони після приїзду! 
стануть тягарем. Треба вийти, 
з засади, що рокотяча люди-, 
на не є тягарем для нікого, але 
вона ще стане в пригоді ін-

Увага! ЧЛЕНИ ВІДДІЛУ ОДВУ ч. 8 В КЛІВЛЕНДІ 
ТА УКРАЇНЦІ МІСТА КЛІВЛЕНД! Увага! 

В ЧЕТВЕРТІ РОКОВИНИ МУЧЕНИЧОЇ СМЕРТИ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ПРОВОДУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

сл. п. д-ра Олега Кандиби-Ольжича 
що був закатований гестапівцями в концентраційному таборі Сахсенгавзен, 

: :: : відбудуться : — : : : 

В ДОМІВЦІ ОДВУ ч. В при УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 
2283 ВЕСТ 14 СТР1Т 6 ГОДИНІ 8-мІЙ ВЕЧЕРОМ 

Й СУБОТУ, 10-го ЛИПНИ (MY) 1946 
Z 2 2 £ Z a . J x i 6 z s i С з с о д г к : Е а : з а с 

на *які запрошуємо все українське громадянство Клівленду. Реферат про сл. п. 
Олега КаЧіднбу виголосить рекордовнй секретар Центральної Управи ОДВУ п. Во
лодимир Шемердяк з Шікаго. Рівночасно відбудеться церемоніял іменування Від
ділу Українського Залитого Хреста в Клівленді іменем сл. п. Олени Телігн. 

Вступ вільний. Дохід призначений на допомогу родині сл. п. Олега. 
Управа 8-го Відділу ОДВУ в Клівленді. 

дія навіть для старих, бездом-1 шим. 
них скитальців. , При кінці хочемо згадати 

НЕ СУМА Я*9 УкРДТЙСбКЙЙ ЙГЗЙГРЕСОВИЙ К О М І / Е Т МУСИТЬ ЗїбРАТЙ НА ПОЛІТИЧНУ АКЩІО ДЛЯ ДбГҐОМОГИ 
ВИЗВОЛЕННЮ У^РАИгМ 

ЧИ ВИ ОСОБИСТО ШЕ ЗЛ*ЙКЯЛИ МЕРТВУ tfA ТУ ЦІЛЬ? ЧИ ЙХЙІЕ ТОВАРИСТВО, БРАТСТВО ЧИ СбСТРИЦ-
ТВО ВЖЕ УХВАЛИЛО Я ВИСЛАЛО ЖЕРТВУ ЗІ СВОЙ КАСИ? ЧИ ВИ, ОДЕРЖАВШИ ЗЬТРКбЬі ЛЮТИ ДЛЯ ЦЕІ ЦІЛИ, 
ВЖЕ ЗАПОВНИЛИ ТІ Л*СТИ ШГЕЙАМЙ Й ЖЕРТВАМИ ВАШИХ ПРИЯТЕЛІВ І ЗНАЙОМИХ ТА ВИСЛАЛИ ЗІБРАНІ 
ГРОШІ Л ВИПОВНвПІ Jttptlt ДО У.К.К.? ЧИ ВИ ВЖІ. Й Г О Й Б А Ш , Щ О Б У ВАШТП Г Т О М А Д І ВІДБУЛОСЬ ГРОМАД
СЬКЕ ВІЧЕ.ДЛЯ Й Г ЙТЛИ? 

ВИКОНАЄТЕ СВЧІЯ Г^бМАДСЬЙІ Я НАЦІОНАЛЬНІ б'БОВЯЗКй, А ТОДІ УКРАЇНСЬКИЙ КбНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ 
І ПАН-АМЕРЙКА^ОІКА УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ мЧУЙМУТЬ ЗАСОБИ НА ВИКОНАННЯ ПРОПАГАНДИВНИХ І 
ПОЛІТИЧНИЙ ЗАВДАНЬ. 

ЖЕРТВИ И ЛИСТИ ПРОСИМО СЛАТИ НА АДРЕСУ: 
' • UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE OP AMERICA 

V.6. Bex 721, Church S t Annex, New York 8, N. У. 

Увага! Перт Амбвй і околиця! Увага! 

Товариство „ЗАПОРОЖСЬКА СІЧ" 
ВІДДІЛ 155 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

: :: : влашотовуе : :: : 

В НЕДІЛЮ, 18-го ЛИПНЯ (JULY) 1948 
ЩШГ в галі Парохіяльніи, 776 State Street ^IZ\ 

Музика: ЙОСИФЛ СНІГУРА 
ПОЧАТОК В ГОДИНІ 3 тій ПОПОЛУДНІ. ВСТУП З ПОДАТКОМ 75 цнт. 

£ £ р Дохід призначений на хворих членів, --fgfc 

ЗА ДОБРУ ЗАБАВУ І СМА*#Н ПЕРЕКУСКИ РУЧИТЬ — Коиітет. 

=S = * * 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 7-го ЛИПНЯ 1948. Ч. 156. 

Ідеологічний Конгрес україн 
ських студентів в Европі 

У тій самій залі, в таборі 
„Фрайман", де рік тому завер
шилось об'єднання україн
ського студентства, 15 — 17 
травня ц. р. відбувався Сту
дентський Ідеологічний Кон
грес. Це, без- сумніву, черго
вий доказ активности й орга
нізованості української еміг
рації і, без сумніву, велике до
сягнення його організаторів та 
учасників. У цей горячий час, 
в дослівному й переносному 
значенні, з усіх сторін зібра
лась українська високошкільна 
молодь, щоб уважно вислуха
ти доповіді й виступи диску-
тантів, що не раз затягалися 
до пізна. Доповідачі мали 
змогу порушити низку проб
лем, що шириною тематики 
могли повністю зацікавити 
слухача. Наради конгресу від
крив своєю доповіддю „Укра
їна в авангарді нових ідей" д-р 
В. Янів, що й був енергійним 
головою конгресу; за ним 
ішла доповідь студ. Гусака 
„Сучасність і ідейні основи у-
країнського визволення" та 
мгр. Є Перейми „Християн
ський світогляд і академічне 
середовище". Ці три доповіді 
основно продискутовано пер
шого дня нарад. На другий 
день конгресу проф. д-р О. 
Кульчицький виголосив допо
відь „Ідеалістичний світогляд, 
йк притаманна риса україн
ської нації1', проф. Ю. Бобров-
ськнй — „большевизм, як сим
біозе марксизму й російської 
духовости", д-р М. Антонович: 
„Суспільна функція україн
ського студентства на полі іс-,доганно. 
торичнего розвитку" й студ. Український 

ням ревізії, що її продиктува 
ло саме життя. Студенти обох І 
націоналістичних груп висту
пали на крнгресі солідарно, 
чим спричинилися до успіху 
націоналізму. Але ідейна пере
мога студентів - націоналістів 
на конгресі могла мати місце 
ще й тому, що представники 
групи суспільного гуманізму 
— це переважно, вчорашні на
ціоналісти, які відстали від на
ціоналізму ЗО pp. тільки тому, 
що на їх думку, цей націона
лізм не може дати позитивної 
розв'язки СОЦІАЛЬНИХ проблем, 
які ця гру?іа вважає карди
нальними в програмових пи
таннях. Група сусп.-гуманізму 
еволюціонувала вліво прийма
ючи соціяльну програму демо
кратичного соціялізму, що в 
сумі цілковито відрізняє її як 
модерну СОЦІАЛІСТИЧНУ групу 
від українського соціялізму 
18-19 pp. і є цінним доповнен
ням української внутрішньої 
політичної структури на її лі
вому крилі. Християнська іде
ологічна група репрезентува
ла себе на конгресі цілком сла
бо, а консервативно - гетьман
ської зовсім не було, дарма, 
що не один з дискутантів, до 
групи сусп. гуманізму включ
но, покликались на Липин-
ського, цитати якого прикра
шала фронтальну стіну залі, 
поруч цитати з Юрія Липи н 
під гаслом „Ність сладчае іс
тини" зі Сковороди. ' 

Організація конгресу, що бу
ла в руках Студентської Сек
ції табору Фрайман, діяла без-

Ст\дентськнй 

Шукають своїх 
рідних 

УВАГА: Зголошуючись на 
Розшуки до З.У.АЛКомітету 
прохається на початку листа 
доконче подати під яким чи
слом в розшуках Суло надру
коване прізвище' особи, яка 
вас, чи яку ви шукаєте. 

За листами чи дресами від 
скитальників прохаємо звер
татись безпосередньо до ЗУА 
ДКомітету,- адресу якого по
дано при кінці. 

Зголошуючись на розшуки 
не забувайте влОжити вашу 
жертву на покриття поштових 
і бюрових видатків та за ви
трату часу на полагодження 
вашої справи. 

є • В 

ГРУПА — ЛИСТИ ДО: 

Бобикевич: „Проблеми науки 
і наше суспільне життя". Дис 

Ідеологічний KOHrpeq — це ак
тив у балянсі нашої еміграції, 

кусія, що слідувала по тих ре- 3 цього погляду можна вітати 
фератах, затяглася до 2 год. 
ночі й була генеральним боєм 
між студентами - націоналіста 

^спільного гуманізму. W третій 
день конгресу відбулися допо
віді доц. П. Голубенка „Крис
талізація духового обличчя у-
країцської молоді під совєта-
ми", доц. Студинськог”о „Хри
стиянський соціялізм" та д-ра 
В. Білинськго „Ідеологічні за-
ложення українського студент
ства". Представник УПА вітав 
під оплески всіх зібраних кон-

заклик д-ра Янева до організа
ції загального українського 
ідеологічного /конгресу. Ініція-
ш у ' taky ' треба, о*езпе>ечно: 
вітати. 

(У. Трибуна), 

ПРОВОКАЦІЇ КРЕМЛЯ 
В УКРАЇНІ 

(Докінчений зі crop. 2-гої) 
І стечко на Україні, де щось 

грес від імени воюючого укра- протягом тридцятьох років 
їнського студентства на Рід-J працював ветеренарний лікар 
них Землях. Д-р Янів закрив на прізвище Поліщук. Він за-
конгрес, підбивши підсумки! ж н в такої популярностн серед 
нарад. В дискусіях, вказав д-р населення, що ще принаймні 
Янів, брало участь 34 диску- десять років по його смерті 
танти, що виступали 61 раз, а люди уперто називали всіх, 
наради тривали за ці дні ЗО новопризначуваких до того 
годин. В конгресі брало участь 
285 осіб, але а в д и т о р і я з 
„фрайманцями", що приходили 
слухати наради перевищувала 
постійно 400 осіб. Навіть піз
но вночі, другого дня нарад, 
150 студентів пильно стежили 
за ходом дискусії. 

Приємно ствердити, що дис
кусія, не зважаючи на значні 
різниці в поглядах, так, як во
ни зарисувалися першого дня 
нарад, проходила в атмосфері 
взаємного розуміння й толе-
рантности. Дискутанти висту
пали культурно й з належною 
уважністю до свого противни
ка. В цьому відношенні Сту
дентський Ідеологічний Кон
грес показав, що є значний по-
стун в українській думці, яким 
може бути, як дотепно казав 
д-р Ганкевич, і наукою для 
„батьків". Культурний рівень 
дискусії був причиною факту, 
що різні ідеологічні групи се
ред українського студентства 
змогли, до певної міри, „узгід-
нити" свої погляди й націона
лісти признали велике значен-
ся СОЦІАЛЬНОЇ тематики для 
своєї ідеології, а СОЦІАЛІСТИ не 
вирікалися українського пат
ріотизму. Відкладаючи на піз
ніше докладну аналізу нарад 
конгресу, хочемо зазначити, 
ще найбільшою на конгресі 
виявилася група націоналістів, 
що стоїть на позиції ідеології 
30 pp., очеіндно з врахован-

15.013 Шумовський Полька, 
Едварда, Броннслави і Адепі в 
с. Дуплиснка (Заяіщики) від 
Вашкевич Стани слава з с. Бли-
щанки. 

15.014 Процяк Михайла з с. 
Губичі (Добромиль) в и Про
цяк Анни д. Теодора загм. Ґін-
совська. 

15.015 Марко Василя від Мар
ко Миколи с. Пналка з с. Міжи-
нець (Перемишль). 

15.016 ПсиЦак Олеся з с. До-
рогів (Оганиславіїв), о. Якима, 
Виклинеіць Адама, Ковбасюк 

Розалії, Савка Софії всі з с. Се
реднє (Калуш) від Солтис Ми
коли. 

15.017 Сливка тіточних сес
тер Марії, Феськи і Ірени донь
ки Мзґдн і Івана з є. Олссина 
(Бережани) одна з них замрк. 
Ласковська від Кульбачинський 
Івана. 

15.018 Туягіеь Анни тітки з с. 
Слободи (Бережани) від Пер-
цак Марії д. Антона з с. Крас-
нюпілки. 

15.019 РваїНншин Івана з с. 
До*брамірка (Нове Село), Леп-

ведистської практики: спо
чатку винищив може три чверг 
ті партизанських затонів під 
•НГІГЯПЛМ ,ВНГТУїГ' МІГГ Hflfil 
жаних елементів, і вже до кін
ця війни діяв за приписами 
кремлівських можновладців. 

Така, абсолютно правдива, 
історія цієї чергової кремлів
ської провокації. 

(Кінець). 

ська Марії з Нового Села (До-
бромірка) від Іванкшин Мико
ли. 

15,020 а) Кримінська Анни і 
Софії з с Ніиірепки (Пере
мишль) від Бровка Любомиоа. 

15,020 б) Степанек Ийорки 
тітки з с Бакова (Перемишль) 
від Аморович Івана. 

15.020 в) Прочко Андрія з с. 
Святкова Велика, Ганшяк Марії 
з Ясла вад Прочко Петра. 

15.021 Гой Кіндрата і Федька 
від сестри Білоус Анни замуж. 
Бариш. 

15.022 БатІх Дмитра з с. Чор
на Лісько) *ід Батік Еви в с. 
Жолобок. 

15.023 Цдарик Гриця стрий-
ка від Цюприк Стефанії зам. 
Букатко з с. Червоне У стечко 
(Заліщики). 

15.024 Рідних і знакомих зі 
с. Городища (Самбір) Полив
ка від КульчиШ'Киїй Льва. 

15.025 Скачи.тяс с. Михайла 
з с. Ощанці (Рудки), Хросміч 
Анни з с. Коімоикки СЄМАНОВСЬ-
кі від Ґудо Марії. 

15.026 Кріль Марії з дому Че-
мерис з с. Задвіря (Лісько) від 
Ярославська Теклі. 

15.027 Дивізнк Петра, .Андрія 
і Вікторів, Допошицька з с. Я-
лин (Сянік) в и ДОДОШИЦЬКИЙ 
Михайла. 

15.028 Шзйдевич Пилипа Ки-
риловина з Ямполя (Волинь) 
та земляків з тих околмць від 
Шнайдевич Ьгяріона. 

15.029 Данилів Рова-тії з с. 
Лубами (Львів) від Шумський 
Івана. 

15.030 Проць Михайла з с. Бі
ла, Кутець Івана з с. Добривід, 
Рихлій Онуфрія і Івана з с. Бі
ла (Тернопіль) від Праць Ми
хайла1. 

15.031 Ощипко Иосафата з 
с. Лапшин (Бережани) від О-
щипко. 

15.032 Косінський.Михайла з 
с. Висла (Копичіпщі) від. Мос
товий Михайла. 

15.033 Пасгксжа Орисі з до
му Михайлович, Взцнк Дмит
ра, тгроф. Бас та братів Васияи-
шнн, Динеййса Михайла всі з 

• j Піцуііиіиігшщиий від 
кий Ярослава. 

15.034 Солеречинська Мари 
в ц з Якубовнчге Марії, Насада-
Качмарська. 

15.035 Потішка Миколи з с. 
Раковешь (Городеііка) від Га-
расиагчук Василя. 

15.036 Саґуш Василя з с. Со
колова Б а ї я ( Лісько) від Хо
ма Василя*з с. Чорної. 

15.037 іБокало Івана, Капур 
Івана з с. Стрілки (Бирка) від 
Бокала Івана -с. Теодора*. 

15.038 Калина Акгона-в с. Ко-
локолнна (Рогатин) від Вблич-
ко Ярослава. 

15.039 Ґелета Михайла від 
Ґеяета Михалини д. Павла з с 
Глібів (Скалат). 

15.040 Тнрпяк Михайла з с. 
Тиханя (Кросно) від ТершВс 
Семена с. Івана. 

15.041 ОІІИСЬКО Андргя з с. 
Т,тустеньже (Гуоятин) від По-
падинець Володимира. 

15.042 Ваньгер Бвгенй в і» 
Веньгер Володимира з с. Сере
днє (Підганці). 

15.043 Янковий Дмитра стри-
йка з с. Климківці (Збараж) 
від Якова Стефанії з с. Окори-
ки. 

15.044 Полуліх Семена, Ку
ліш Мари від Куліш Стефана 
з с. Вощанці (Рудки-Львів). 

15.045 -Цесанюк Пилиіпа від 
КЬима Юстини з с. Чижикова 
(Львів). 

15.046 Потрикевич стрийка з 
Дрогобича від Петрнкевич Ві
ктора. 

15.047 Плаксій Володимира 
в и Латинський Льва. 

15.048 а) Іванів Івана від Іва
нів Михайла з с. Петранці (Ка
луш). 

15.048 6) Цибаняк Гаврила з 
с. Лиіина Мата (Турка) від Ци
баняк Марії зам. Морцівська. 

15.049 Гула Степана з с. Тру-
шевич (Добромиль) Січка Ва
силя від Бтян Степана. 

15.050 Дідух Василя з с. Чес-
топоців (Зборів) від Царик 
Михайла с. Дідух Марії з с. За-
гіря. 

15.051 Хома Івана з с. Покрів
ці (Жидачів) від Хома Розалії 
д. Степана. 

15.052 Рідних і знакомих з с. 
Криниці (Новин Санч) від Ку-
сик Марії зам. Хомяк, 

15.053 Григориш Леоніда 
дядька з Київщини з с. Авра-
мівки від Коваль Романа 

І3;054 о. Хеадчуяг Степана та 
односельчан * з 'ЛібблйицяГ'Но-
вого і Старого (Любачів) від 
Метелля СХ,тІчпії зам. Дуркот. 

15.055 Сарамман Федора з с. 
Ваиьовичі (Самбір) від Дищ,ьо 
Натаїії д. Василя. 

15.056 ДзЮбинська Конютан-

ЦИ від сина Дзюбинський Т. 
(моя мама перебувала в Ню 
Иорку чи Бруклині). 

15.057 Тимочко Оксани тіт
ки з с. Малашівці (Тернопіль) 
від Дейнека Ярослава с. Івана. 

15.058 Васнлюк Юрка і сес
три Стецик Марії з. с. Монасти-
ра Лишнянськото (Дрогобич) 
від Дріщак Вероніки. 

15.059 Ошуст Івана с. Павла 
з с. Кнісела (Бібрка) від О-
шуст Анни зам. Жуйко. 

15.060 Зуб Микити з с. Кор
чівки (Дрогобич) від Зуб Ва
силя. 

15.061 Клячкевич Анни з до
му Фінфа з с. Новосілка (ГВд-
гайці) від Зазуляк Ілії.-

15.062 Шулик Теодора і йо
го жени з дому Байдович Ма
рії з с. Яблониці Польської 
(Березів) від Войтович Леона. 

15.063 Радзїшевська Ірини та 
знакомих з с. Вербова і Жонів-
ка (Бережани) від іваніцька 
Катерини зам. Волошин. 

15.064 Вархолик Анастазії з 
с Рихвальд (Горлиці) від Вар
холик Анни. 

15.065 бнкала Антона та Се
мена с. Василя з с. Грабївка' 
(Сянік) від Єнкала Володис-
лава. 

15.066 Шпес вуйка з Верхо
вині Великої від Шпес Ішата с. 
Івана. 

15.067 Шутняк Анастазії з с. 
Беньова (Т>рка) та братів від 
Шутняк Івана с. Михайла. 

15.068 Стек Теодора і Козак 
Анни з с. Черче (Рогатин) від 
Стриж Івана і Айви з дому Го-
рішна. 

15.069 Пилипчук Хрнстини з 
дому Станиславська з с. Лубя-
нок Визших (Збараж) від Ста-
ннаїавський Григорія. 

Голоснтнсь на адресу: 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN 

RELIEF COMMITTEE 
P. О. Веж 1вв1. PbD-debbk ft. Pa. 
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ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 

МАШИНКИ 
ДО ПИСАННЯ 
(TYPEWRITERS) 

Маємо на продаж 
і до випозич* 
нові. українські і а-
нернханські машин-
кн до писання: Ціни $59.95 вгору. 
За випозичений $4.50 на 'МІСЯЦЬ 

S U R M A 
11 ЕмІ 7th St, (near 3rd A»e.) 

N«w York 3, N. Y. 

Comfortably mbr cohoftioned 

L y t w y n & L y t w y n 
UKRAINIAN • 

FUNERAL DIRECTORS 
801 SPR1NGF1ELO AVENUE 

NEWARK, N. J. 
and 1RVINGTON, N. J. 

Елюх 6-6555 
OUR SERVICES ARE AVAILABLE 
ANYWHERE IN NEW. JERSEY 

містечка ветеринарів, поліщу
ками. Чи трапиться що з ко
ровою, чи з конем, чи з ка
банчиком, адреса була все та 
сама: 

— Мерщій до поліщука! 
Прізвище небіжчика стало 

синонімом ветеринара. 
Таке було і з (Салатником. 

І Кремль зважив важливість 
цієї духової прикмети україн
ського народу, значимість для 
нього традиції, і вирішив ви
користати несподівану славу 
селянина села Коритного, Іва
на К'алашника, по-своєму, су
то по-большевнцькому. 

На початку січня 1944 року, 
в Калинївському районі По-! 
діл.у зв'язаному ;< Білорус-! 
сю, появився московський KO-j 
муністнчния агент з докумен-j 
тами на ім'я Івана Калашни-| 
кова, одягнений, як і небіж-) 
чнк Іван Калашник завжди о-
дягався, в залізничий одяг, у| 
телячої шерсти кожушанку,! 
підперезаний німецьким вій
ськовим поясом' і і славнозві-и 
СНИМ "GOT MIT I N S " , j п е р е - j 

брав на себе славу партизан-j 
ського ватажка Івана Калаш-
ника. 

'Цього Івана Калашникова 
Москва скинула парашутом з 
літака на білоруській землі, 
звідки він і перебрався до Ка-
линівського району, повівши 
далі партизанський рух за всі
ма приписами советської енка-

ВИМІНА ВАЛЮТИ В НІМЕЧЧИНІ—Ця рартина знята в американській секції Бер
ліна. Німці вимінюють 60 старих німецьких марок за нову німецьку марку. Ця но
ва німецька валюта дала Совєтам притоку до блокади, яка знов викликала нове 
напруження у відносинах між Сонетами і Злученими Державами, які, як сідомо, 
і без цього Недобрі. 

І Р И Н А А Р Т И М 

ЯК ЩАСТЯ ЗБЛИЖАЄТЬСЯ 
ПОЕЗІЇ 

в кольоровій окладняді ~ 
•40 поезій. 7Б сторін. 

Ціна 2S ц. 
Замовлення слати до: 

"SVOBODA" 
Р. О. BOX 346, 

JERSEY CITY З, N. J. 

ГФФ0Ф+ФФ0ФФФФгФФФо+*ФвФФФФЛФ0ФФЄФФ 
І Р И Н А А Р Т И М 

П Р О Щ А Н Н Я : 
ЗБІРКА ОПОВІДАНЬ 

в кольоровій селадкнц] 
Сторін 100. Ціна 35 ц / 

Замовлення слати до: 
"SVOBODA" 

P. О. BOX 346, 
JERSEY CITY 3 , N. J. 

HE ВШВМТЕ1ДОШ 

>Нм—- TlUUi 

Завжди ЩАДІТЬ-дещо 
з вашого обезлеуення. 

Ми удаджусио пре
красний 
ПОХОРОН 

У випадку смутку в родині кличте: 

КАШ MORTUARIES, INC. 
Найбільший український 

погребовий зарядчнк 
в Америці' 

S. KANAI KAIN, Pre*. 
433 STATE STREET 

PERTH AMBOY^N. J. 
Phone РЕ 4Ч64Є 

— or " -» 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

66 ELIZABETH AVENUE, 
NEWARK, H.'J. 

Phone Blgelow ЗІ6762 
225 WEST JERSEY STREET 

EUZABETHr JN; J. 
"- ~~Ptones EL. 2-3611 

IBIH К Ш К 1 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРІБНИК 

заряджуе пофебамн- .no (1СП 
ціні тік низькій як t :« - • ' * ' и 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. 

J O H N в а к,к о 
Licenced Undertaker St Embalmer 

437 E. Stb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funeral* м low as $180. 

Telephone: GRamercy 7-7661. 
Ill «— 

црФ0Фтр»Ф0і!ФФ0ФвФФ0Ф0ФФФФ0Ф00ФіФтІ 

КУРКУЛЬСЬКА ВІЛІЯ 
ЗБІРКА НОВЕЛЬ 
ДОКІЯ ГУМЕННА 

Зміст: I. Пахощі польових 
квітів; 2. Сосна чекає чуда; 
3. Барбос Пятий; 4. Куркуль
ська вілія. 

Ціна 15 центів. 
Замовлення враз з належнтістю 
слати яо: 

"SVOBODA" 
Р. О. BOX 346. 

JERSEY CITY З, N. J. 

В кожній у к р а ї н с ь к і й хаті 
повинен знаходитися часопис 

„СвоОодаГ. 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Запинається похоронами ” 
В BRONX, BROOKLYN. NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST 7th STBEET 
NEW YORK, N. Y. 

Tel : ORchard 4r2568 
Branch Office and-Chapel: 
707 PROSPECT AVENUE 

(Cor. E. 156 St.) 
Bronx, N v Ŷ ".-

Tel.: МЕЬгоае^вб77 

ТАРЗАН, ч. 1877. Кіля стала підозрівати. 

JUST WHEN -IMA TUOUGHT UEZ 
WJteaoZ ЙАР 9ZSEZTEV HEZ, 
HE REAPPEARED'. А&Л$ LOAPEP 
WITH- T£NP£1? 0DC7TS ASP Й£?65. 

TVIEN W OTUEKS ARaVEO 
ANP KUN6U 6ЯЕЕТЕ0 QiRiS 

WHW AFFECTION. 

WWFN "ШБУ CAME 7D THE ED6E OF1UE 
FCftSf, ТАІЙЛН UAHOEP SOW Of 1UE Tl*P-
TJNG FOOp TO HEZ AHP BETWEEN THEMTUEY 
LU(<EP Ж ЙДІСТАКГ ВЕД5Г5 ТСМА?Р Ж WANE. 

Саме тоді коли Тіна подума
ла, що її опікун її залишив, він 
повернувся з повним оберем
ком корінців і зела. 

#оли вони дійшли до краю 
ліса, Тарзан передав частину 
смачних корінців Тіні й так за-
маннв їжою неохочих звірів до 
літака. 

За ними прийшли й інші, а 

Кунґу ніжноХприблизився до 

Криса. 

Та коли вони спробували дГ-' 

стати Кілю до літака, вона.рі

шучо вперлася. 

. - • _ _ 


